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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA 

DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING 

DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER A 

NECESSIDADE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA EM 

AÇÕES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO 

DE INFORMÁTICA. 

 

 

1. OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação contínua de serviços de 

Outsourcing, incluindo impressão, cópia e digitalização de documentos, com disponibilização 

de máquinas multifuncionais, incluindo os serviços de manutenção preventiva e corretiva 

com a substituição pelos componentes, fornecimento de suprimentos de impressão e papel 

A4, conforme especificações técnicas definidas neste Termo de Referência. 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1. Este Termo de Referencia foi elaborado obedecendo ao disposto na Lei (Lei do 

Pregão) nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Lei Federal (Lei Geral de Licitação) nº 8.666, 21 

de junho de 1993, regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 3.555 de 08 de 

agosto de 2000, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto nº 9507 de 21 de setembro 

de 2018 e outras que surgirem no decorrer do processo licitatório ou durante a vigência do 

Contrato. 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Tendo em vista a finalização da vigência do contrato, observamos a necessidade de 

contratação de empresa especializada na prestação continua de Solução Integrada de 

outsourcing de impressão, com o fornecimento de equipamentos para impressão, 
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digitalização e cópia, novos e de primeiro uso. Suporte técnico on-site, software para 

gerenciamentos centralizados de trabalhos de impressão, incluindo contabilização e 

bilhetagem de paginas, fornecimento de todos os suprimentos consumíveis, componentes e 

peças necessárias ao perfeito funcionamento da solução, incluindo papel. 

3.2. A tecnologia da informação é uma realidade presente e necessária nas mais diversas 

repartições públicas e as soluções tecnológicas alem de automatizarem processos 

organizacionais, servem de apoio ao processo decisório que é importante para um bom 

funcionamento da maquina pública. 

3.3. Com os avanços tecnológicos os equipamentos tendem a se desatualizar de forma 

efêmera, tornando-os obsoleto para o uso em certo espaço de tempo. 

3.4. O objeto especificado tem por finalidade a transferência da implantação e gestão dos 

serviços de impressão para empresa especializada em outsourcing de impressão, 

fundamentado em analise prévia realizada junto aos usuários dos serviços de impressão 

desta casa de leis, bem como, pesquisa em recentes estudos realizados por diversos órgãos 

Federais, Estaduais e Municipais e tem como principais motivadores: 

a) Atualização e unificação do atual parque de impressão; 

b) Gerenciamento e otimização dos custos de impressão; 

c) Aprimoramento da qualidade dos serviços; 

d) Redução das perdas de material utilizado nas impressões; 

e) Melhoria do atendimento ao usuário final; 

f) Eliminação da necessidade de aquisição, gerenciamento e armazenamento de 

suprimentos de impressão pela ALE-RO; 

g) Não haverá necessidade em investimento com novos equipamentos; 

h) Evitará gastos com contratos de manutenção de equipamentos, suprimentos, pois 

com a contratação desses itens estarão inclusos. 

3.5. A contratação aqui pretendida visa estabelecer garantias quanto às prováveis 

substituições de equipamentos fora do período de garantia e/ou com tecnologias 

descontinuadas e ainda novas demandas advindas das Secretarias, Superintendências, e 

Departamentos desta ALE-RO. 
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3.6. Em dezembro de 2018, fora realizada a mudança para nova sede do Legislativo, com 

instalações demasiadamente maiores que a anterior onde foi necessária toda adequação de 

equipamentos e pessoal a serem compatíveis com a nova realidade. 

3.7. Apresentado esse cenário fático, é possível concluir que caso não se elabore tal 

contratação, a Administração ficará sem esse serviço, considerado essencial para o 

funcionamento administrativo do órgão. 

3.8. Apesar do caráter excepcional da demanda, é importante ressaltar que o princípio 

como a eficiência dos serviços administrativos, e também a economicidade (que será 

comprovada após a realização da cotação de preços) não podem ser deixados de lado, 

sendo impossível que este Poder Legislativo fique sem a prestação de tais serviços. 

3.9. Considerando ainda, que a empresa tem prestado os serviços de forma regular e 

satisfatória, atendendo a todas as cláusulas contratuais; 

4. DO QUANTITATIVO 

 

4.1. Do Executado em 2018: 

4.1.1. A realização da locação se da ao alto numero de cópias realizadas durante o período 

de 2018 como consta no quantitativo a baixo, realizado dentro desta Assembleia Legislativa, 

devido ao numero regular no atendimento as demandas do Serviço Público, para a 

execução das atividades diárias, possibilitando que sejam realizadas de forma continua e 

com total eficiência no que tange os setores que integram a Assembléia Legislativa do 

Estado de Rondônia. 

 

SETORES TOTAL DE CÓPIAS VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

ANUAL 

Advocacia 44.463 R$ 0,07 R$ 3.112,41 

Assessoria da Mesa 45.758 R$ 0,07 R$ 3.711,40 

Cerimonial 53.020 R$ 0,07 R$ 5.568,50 

Controladoria 18.921 R$ 0,07 R$ 1.324,47 

CPL 33.575 R$ 0,07 R$ 2.350,25 
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Financeiro 155.784 R$ 0,07 R$ 10.904,88 

Escola do Legislativo 951.133 R$ 0,07 R$ 66.579,31 

Maq. Geral 212.958 R$ 0,07 R$ 14.907,06 

SRH Maq. 01 12.181 R$ 0,07 R$ 1.272,67 

Presidência 15.260 R$ 0,07 R$ 1.068,20 

Secretaria Administrativa 30.193 R$ 0,07 R$ 2.113,51 

Secretaria Geral 28.068 R$ 0,07 R$ 1.964,76 

Engenharia 12.962 R$ 0,07 R$ 907,34 

Decin 31.825 R$ 0,07 R$ 2.227,75 

Logística 19.713 R$ 0,07 R$ 1.379,91 

Patrimônio 17.869 R$ 0,07 R$ 1.250,83 

TOTAL 1.769.233 R$ 0,07 R$ 123.846,31 

    

4.2. Do Quantitativo Estimado por Impressora: 

 

Item Descrição Qtd. Tiragem 

Mensal 

Tiragem 

Anual 

01 Impressora Multifuncional com impressão 

Monocromática 

15 60.000 720.00 

02 Impressora Multifuncional com impressão 

Monocromática 

01 150.000 1.800.000 

03 Impressora Multifuncional com Impressão 

Colorida 

01 40.000 480.000 

Total de Cópias / Equipamentos 17 250.000 3.000.000 

 

5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar, instalar e configurar todos os softwares e 

equipamentos no prazo de 20 (vinte) dias úteis a partir da emissão da Nota de Empenho 

pela ALE/RO; a contar de seu recebimento, para a entrega dos materiais na 

Superintendência de Tecnologia da Informação, localizada na Avenida Farquar, nº 2562 

– Bairro Olaria – Porto Velho/RO, CEP: 76.801-189; 
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5.2. Os equipamentos e insumos fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso, não 

recondicionados e não recarregados, na quantidade de 17 (dezessete); 

5.3. Os equipamentos deverão ter conexão com a rede de informática da ALE-RO; 

5.4. A CONTRATADA fornecerá Sistema de gerenciamento do parque de impressão, em 

que os equipamentos podem ser visualizados pelos usuários e pelo administrador do 

ambiente; 

5.5. A CONTRATADA fornecerá Sistema de contabilização e bilhetagem, que fará a 

contabilização de todo o volume de impressão e emissão de relatórios por 

usuários/equipamento/unidade organizacional/data; 

5.6. Todas as despesas de instalação e transferência das máquinas serão efetuadas a 

expensas da CONTRATADA e sem custos adicionais para ALE/RO; 

5.7. Os serviços de entrega e instalação serão presentes nas dependências da ALE/RO em 

locais internos previamente designados; 

5.8. Caso seja necessária a substituição do modelo por motivos de atualização 

tecnológicos, o mesmo poderá ser substituído, desde que o modelo substituto atenda as 

configurações solicitadas neste Termo de Referência ou lhes sejam superiores e seja 

previamente autorizado pelo ordenador de despesa; 

5.9. A retirada dos equipamentos dar-se-á ao término do contrato. 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COMUNS  

6.1. O presente objeto deste Termo de Referência constitui-se serviço comum nos termos 

do art. 1º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 3.555 de 2000 e no 

Decreto n° 5.450 de 2005, os quais possuem padrões de desempenho e qualidade que 

estão devidamente definidos no Termo de Referência, por meio de especificações usuais 

praticadas no mercado; 

6.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 

9507/2018, constituindo-se em atividades à área de competência legal do órgão 
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licitante, não inerente às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano 

de cargos; 

6.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

   

Item Especificação Técnica Qnt. 

01 

Impressora Multifuncional com impressão Monocromática, Tecnologia de 

impressão a laser. Velocidade de produção ate 40 paginas por minutos em 

A4velocidade em duplex: 39,5 páginas por minutos A4. Resolução 1.200 x 1.200 dpi 

(impressão), 600 x 600 dpi, (digitalização / cópia). Tempo de aquecimento 25 

segundos ou menos. Tempo para impressão aprox.4.9 segundos ou menos. Tempo 

para primeira impressão, aproximadamente 4,9 segundos ou menos. Tempo para 

primeira aproximadamente 6 segundos ou menos (DP), aproximadamente 7 

segundos ou menos (vidro). Manuseamento de papel, capacidade de entrada 

alimentador multi-proposito: 100 folhas. 60-220g/m², A4, A5, A6, B5. B6, Letter, Legal, 

Folio, Custom (70x148 to 216 x 356 mm). Cassete Universal 500 folhas, 60-120g/m², 

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Folio, Custom (140 x 148 to 216 356 mm). Capacidade 

máxima de entrada (com opções) 2.600 folhas. Unidade duplex, impressão frente e 

verso standart, 60-120g/m², A4, A5, A6, B5, Letter Legal. Capacidade de saída 

máxima 250 folhas com a face para baixo e sensor de papel. Imprimir processador 

ARM Cortex-A9 1,2 GHz. Tipos de letra, 93 fontes outline (PCL6, HP compatíveis) + 

8 fontes (Windows Vista) 101 (KPDL3), 1 fonte Bitmap, 45 códigos de barras e 1 

Códigos de barra bidimensional (PDF – 417). Contabilização integrada 100 códigos 

departamentais. Funções PDF Direct Print, impressão de e-mail, impressão WSD, 

impressão segura via SSL, IPsec, HTTPS, SNPV3 1.200 dpi quality (1.800 x 600, 

print). Alimentação bivolt automático ou acompanhado de transformador de energia, 

compatível como equipamento. 

15 

02 

Impressora Multifuncional com impressão monocromática, tecnologia de 

impressão a laser. Velocidade de produção máxima70/35 páginas A4/A3 por minuto 

a preto. Resolução 1200 x 1200 dpi, profundidade de 2 bits (equivalente a 4800 x 

1200 dpi). Tempo de aquecimento 30 segundos ou menos. Tempo para primeira 

01 
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cópia 5,2 segundos ou menos. Dimensões (L x P x A) 750 x 822 x 1234 mm (DP e 

painel incluído). Peso aprox. 150 kg. Memória 4500 MB RAM + 320 GB disco duro. 

Manuseamento de papel, capacidade de entrada 150 folhas no tabuleiro By-Pass, 60 

– 300 g/m², A6r. – 305 x 457 mm, banner (136 x 165 g/m²) máximo 305 x 1.220 mm. 

Dois alimentadores de 1500 folhas cada, 60-256 g/m², A5R – 305 x 457 mm. 

Capacidade máxima de entrada (com opções) 7,650 folhas A4. Unidade duplex: 

Duplex com stanbdard, suporta A%R – 305 x 457 mm, 60 – 256 g/m². Processador 

de documentos, capacidade máxima com opcionais de 7.650 folhas A4 processador 

de documentos: (digitalização, duplex de uma só passagem) 270 folhas; 35 -220 g/m² 

(simples), 50 – 220 g/m² (duplex) A6R – banner até 2.200 mm. Copiar tamanho 

original máxima A3. Funções de cop                                                                                                                    

ia Digital Scan-once-copy-many, separação eletrônica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo 

de repetição de imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretes, 

interrupção de cópia, sobreposição de pré-impressos, função de carimbo e de salto 

de páginas em branco. Modo exposição auto manual: 16 passos. Valores de 

ampliação predefinidos 5 reduções / 5 ampliações. Amplitude de zoom 25 – 400 % 

com intervalo de 1%. Cópia contínua 1-9.999. Ajustes, texto + foto, texto, foto, mapa. 

Digitalizar, tipo de ficheiro PDF (high compression, encrypted, PDF/A) PDF 

pesquisável (OCR), JPEG, XPS, Opens XPS. Reconhecimento original, Texto, photo, 

text + photo, optimised for OCR. Tamanho Max de digitalização A3, Banner até 2.200 

mm. Resolução da digitalização 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 

400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit). Velocidade de digitalização 220 imagens 

por minuto a cores, 220 imagens por minuto a preto, (A$, 300 dpi, Dul Sascan). 

Alimentação bivolt automático ou acompanhado de transformador de energia, 

compatível como equipamento.  

03 

Impressora Multifuncional com Impressão Colorida, tecnologia de impressão a 

laser. Velocidade de produção ate 65 / 32 páginas A4 / A3 por minuto a cores, até 70 

/ 35 páginas A4 / A3 por minuto a preto. Resolução 1.200 x 1.200 dpi, 2 bits de 

profundidade para uma qualidade equivalente a 4.800 x 1.200 dpi. Tempo de 

aquecimento 4,4 segundos ou menos. Tempo para a primeira cópia 

aproximadamente 5,4 segundos ou menos para preto, aproximadamente 6,2 

segundos ou menos por cor. Dimensões (L x P x A) 750 x 822 x 1234 mm (DP e 

painel de operação incluído). Memória 4.5 GB RAM + 8GB SSD + 320 GB HDD. 

Manuseamento de papel, capacidade de entrada 150 folhas no tabuleiro By-Pass, 60 

– 300 g/m², A6R – 305 x 457 mm, banner (136 x 165 g/m²) máximo 305 x 1.220 mm; 

01 
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Dois alimentadores de 1.500 folhas cada, 60 – 256 g/m², A4, B5; Duas cassetes 

universais de 500 folhas cada, 60 – 256 g/m², A5R – 305 x 547 mm. Capacidade 

máxima de entrada (com opções) 7.650 folhas A4. Capacidade de saída separador 

standart de 70 folhas, copy tray (D) opcional: superior de 100 folhas, inferior de 250 

folhas; máximas capacidade de saída, com opcionais de 4.300 folhas. Processador 

de documentos: (digitalização duplex de uma só passagem) 270 folhas; 35 – 220 g/m² 

(simples), 50 - 220 g/m² (duplex); A6R – banner ate 2.200mm. Alimentação Bivolt 

automático ou acompanhado de transformador de energia, compatível como 

equipamento. 

 

7.1. As quantidades foram estimadas conforme a necessidade atual desta Casa de Leis, 

indicadas no item 4 deste Termo de Referência; 

7.2. A especificação dos equipamentos foi elaborada de forma a atender as necessidades 

das unidades operacionais deste órgão, utilizando como referência o atual parque instalado 

de equipamentos; 

7.3. Caso haja saldo remanescente de franquia, o reembolso poderá ser através de 

serviços até o saldo previsto no contrato; 

8. DO FORNECIMENTO DE INSUMOS E PEÇAS   

8.1.  Todos os consumíveis/papéis/peças de reposição (inclusive aquelas atendidos como 

kit de manutenção, fusores, rolos, papel, toners, cilindros e reveladores) e acessórios 

deverão ser novos e originais do fabricante dos equipamentos, não sendo admitidos em 

hipótese alguma produtos remanufaturados, similares, compatíveis, reenvasados e/ou 

recondicionados. 

8.2.  Os serviços de reposição dos componentes e manutenção preventiva e corretiva (troca 

de fusores, reveladores, toner, cilindros, e peças que tenham necessidade de substituição 

pelo desgaste de uso ou por qualquer tipo de quebra) serão executados exclusivamente 

pelos profissionais da empresa a ser contratada, devendo respeitar os prazos de 

atendimentos descritos deste Termo de Referência; 
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8.3.  A logística da empresa a ser contratada terá de complementar a gestão de estoque de 

suprimentos, com especial atenção ao estoque de papel sulfite branco A4, em quantidade 

suficiente para atender à demanda por um período mínimo de um mês, em cada 

unidade/setor; 

8.4.  A empresa a ser contrata será responsável pela destinação ambientalmente correta 

para todos os recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, 

obedecendo à legislação e orientações relativas ao compromisso com meio ambiente.  

9. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS EQUIPAMENTOS  

 

9.1. Equipamentos com tecnologia compatível ao atendimento das necessidades de 

impressão ALE/RO, em excelente estado de conservação e uso, de acordo com as 

especificações técnicas dispostas no item 7; 

 
9.2.  Todos os equipamentos devem ser compatíveis com os sistemas Microsoft® 

Windows XP, Microsoft® Windows 7 Microsoft® Windows 10 ou superior, se existente na 

data da contratação, Microsoft® Windows Server e com estações de trabalho executando 

sistemas operacionais de código aberto (Linux); 

9.3. Possuir tensão 110/220v, havendo necessidade, a licitante deverá fornecer 

transformadores compatíveis com a potência dos equipamentos ofertados; 

9.4. Os equipamentos devem estar em conformidade com o padrão internacional de 

consumo e eficiência de cartões de proximidade; 

9.5. Os equipamentos multifuncionais devem ser dotados de telas do “tipo touch-screen” 

com as seguintes características:  

a) Telas interface gráfica, com menus em português e que permita entrada de dados 

através de teclado alfanumérico;  

b) Login (autenticação) dos usuários do AD do Windows e LPAP, utilizando 

necessariamente o telado alfanumérico da tela “touch-screen”; 
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c) Os equipamentos devem suportar a customização do menu da tela “touch-screen”, 

com inclusão de novas funcionalidades e construção de formulários para permitir a 

integração com sistemas existentes na instituição.  

10. SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO DOS EQUIPAMENTOS 

10.1. Sistema de alerta em tempo real, que permita identificar pelo menos os seguintes 

problemas:  

a) Indisponibilidade de equipamentos; 

b) Folha de componentes dos equipamentos que afete o funcionamento da máquina; 

c) Atolamento de papel; 

d) Baixos níveis de suprimentos; 

e) Esgotamento de suprimentos; 

f) Falta de papel; 

10.2. Possuir utilitários(s), com interface gráfica, para o gerenciamento dos equipamentos 

multifuncionais por meio de estações de trabalho em plataforma Windows XP, Windows 10 

e posteriores, que permita capturar o painel de controle dos equipamentos multifuncionais e 

configurá-lo remotamente;  

10.3.    Possibilitar o acesso via Browser; 

10.4. Permitir efetuar, no mínimo, alterações e configuração, checagem da situação da 

impressão, verificação do nível dos consumíveis de impressão e habilitar/desabilitar frontal 

dos equipamentos multifuncionais;  

10.5.  Mostrar a localização dos equipamentos utilizados na solução contratada, instalados 

na Rede, com possibilidade de agrupar por Diretoria, Departamento ou andar. 

11. SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO DE CÓPIA 

 

11.1. Programa de contabilização e bilhetagem, que permita a captura e contabilização de 

todos os documentos impressos e copiados, em tempo real, realizados em cada um dos 

perfis dos equipamentos, com arquivo do histórico (log), com as seguintes informações; 
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a) Data e hora de impressão; 

b) Nome do documento; 

c) Tamanho do documento; 

d) Número de cópias;  

e) Número de páginas, necessariamente especificando o número de páginas coloridas 

e monocromáticas;  

f) Simples ou frente-verso; 

g) Usuário; 

h) Nome do equipamento;  

i) Estação de trabalho; 

j) Servidor de impressão; 

k) Finalidade (particular ou a serviço) 

l) Custo (em reais) 

11.2. Permitir o estabelecimento de cotas limitadoras de utilização do sistema: 

a) Integrada ao AD/LDAP, de forma que seja possível estabelecer permissões 

diferentes aos usuários e aos grupos;  

b) Por horário; 

c) Por quantidade de páginas;  

d) Por funcionalidade (impressão e cópia); 

e) No caso de impressões, deve ser possível estabelecer cotas diferenciadas para 

coloridas e monocromáticas;  

11.3. Os cancelamentos nas impressões devem ser refletidos nos relatórios 

gerenciais;  

11.4. Os serviços digitalização executados nos equipamentos multifuncionais não serão 

cobrados.  

12. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

12.1. Fica estabelecida que a assistência técnica deve ser prestada sempre que 

necessária, sem se limitar a ela os serviços abaixo descritos;  

12.2. Fazer revisão do equipamento por ocasião da troca de suprimentos;  
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12.3. Verificar o estado geral de conservação dos equipamentos e providenciar substituição 

dos mesmos sempre que for necessário, conforme manual do fabricante; 

12.4. Providenciar revisão geral de todos os itens previstos no Manual de Operações de 

acordo com a recomendação do fabricante;  

12.5. Verificar os níveis de suprimentos, tais como papel, toner, revelador, fusor, entre 

outros, reabastecendo-os, independente de abertura de chamado técnico específico para 

esse fim, toda vez que se verificar níveis iguais ou inferiores a 10% da capacidade do 

suprimento.  

13. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

13.1. O prazo máximo para iniciar o atendimento presencial de qualquer serviço solicitado 

será de até 4 (quatro) horas corridas a partir da abertura do chamado, exceto para 

reabastecimento emergencial de suprimentos consumíveis (papel, toner, revelador, fusor, 

grampos, entre outros) que, por ser procedimento de caráter preventivo, deverá ter seu 

atendimento concluído em, no máximo, 30 (trinta) minutos, contatos a partir da abertura do 

chamado.  

13.2. Nos casos em que não seja possível o reparo do equipamento dentro do prazo 

estabelecido no item interior, será de obrigação da empresa a instalação de outro 

equipamento em perfeitas condições de uso e com a mesma configuração. Nesse caso o 

chamado será suspenso, até que o equipamento original possa retornar ALE/RO.  

13.3. Caso o equipamento substituído fique em manutenção por um período superior a 15 

(quinze) dias, o mesmo deverá ser substituído por um novo. 

13.4. Em casos de solicitação de alteração do local do equipamento, desde que dentro do 

mesmo prédio, a empresa deverá providenciar o desligamento, o transporte e a instalação 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.  

13.5. Nos casos de substituição temporária dos equipamentos os registros do contador de 

Hardware, tanto do equipamento defeituoso, quanto do substituto instalado, deverão ser 

associados em um só chamado e comunicados detalhadamente ao gestor do contrato.  
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13.6. Os registros de quantidade de páginas impressas no momento da remoção a 

instalação de equipamentos deverão ser anexados nas faturas de pagamentos para a 

comprovação do quantitativo de páginas impressas no mês pelos equipamentos. 

13.7. Nenhum chamado aberto pela ALE deverá ficar sem solução depois de decorridos 48 

(quarenta e oito) horas após sua abertura.  

13.8. Qualquer descumprimento do nível mínimo de serviço exigido poderá implicar na 

aplicação da lei 8.666, seção (Da Inexecução e da Rescisão dos Contratos).  

14. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente 

designados, na forma dos art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

14.4. O gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
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CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14.6.  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 

proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso; 

14.7. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.9. O pagamento será mensal, de acordo com o volume de cópias/impressões 

efetivamente produzidas e os equipamentos deverão ser capazes de contabilizar 

separadamente as impressões monocromáticas e coloridas; 

15. DA SUBSTITUIÇÃO DE SUPRIMENTO (TONER): 

15.1. A CONTRATADA disponibilizará suprimentos reserva (toner), a serem substituídos 

por técnicos da ALE-RO; 

15.2. Os suprimentos (reserva) deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA tendo 

como principal parâmetro a quantidade de equipamentos, na proporção de 2 (duas) unidades 

de toner reserva, de cada cor, a cada 10 (dez) equipamentos de mesmo modelo efetivamente 

instalados; 

15.3. Para os equipamentos cujo modelo seja inferior a 10 (dez) unidades instaladas, a 

CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, um toner reserva de cada cor; 
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15.4. O prazo para substituição do toner reserva será de até 08 (oito) horas úteis a partir 

do registro da solicitação no sistema da CONTRATADA; 

15.5. As mensagens sobre as necessidades de troca de suprimento deverão ser enviadas 

automaticamente para usuários pré-determinados, através de alertas previamente 

configurados e emitidos pelo software de gestão de impressão contratado, de forma a evitar 

a paralisação de serviços de impressão por falta de insumos e aplica-se a todos os 

equipamentos contratados, independentemente do local em que estejam instalados. 

16. CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO  

16.1. Em conformidade com o artigo 73, inciso I da Lei nº. 8.666/93, o objeto da presente 

licitação será recebido: 

I. Provisoriamente – para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto 

com a especificação, mediante o Termo de Recebimento Provisório; 

II. Definitivamente – será efetuado mediante Termo de Recebimento, após a 

verificação da conformidade/adequação e consequente aceitação pelo fiscal do contrato (ou 

comissão), no prazo de 03 (três) dias úteis caso o valor da contratação seja igual ou inferior 

a R$8.000,00 (oito mil reais), e acima deste valor, em 12 (doze) dias consecutivos, ambos 

contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal. 

16.2. Em conformidade com o art. 76 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, se 

no recebimento do objeto for constatada sua execução de forma incompleta ou em 

desacordo com as condições avençadas, será interrompido o prazo de recebimento 

definitivo, até que seja sanada a situação, nos termos do art. 69 da LLCA. 

16.3. Caso o objeto seja REJEITADO, o termo de recebimento provisório perderá todos os 

efeitos jurídicos, inclusive o de purgação de eventual mora contratual. 

16.4. Se o particular realizar a substituição, adequação e/ou reparos necessários dentro do 

prazo estipulado, será recebido provisoriamente pelos agentes acima mencionados e, após 

constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados, em definitivo, no prazo de até 

03 (três) dias úteis caso o valor da contratação seja igual ou inferior a R$ 8.000,00             
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(oito mil reais) e, acima deste valor, até 12 (doze) dias consecutivos, ambos contados a 

partir da apresentação da fatura/nota fiscal. 

16.5. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação do objeto ou que, mesmo 

depois de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o resultado esperado, será 

cabível a rescisão unilateral do Contrato, com base no que dispõe o art. 77 c/c art. 78, inc. 

II, da Lei n. 8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o disposto no art. 87 

da referida Lei, com abertura de processo administrativo em que se garantirá o contraditório 

e a ampla defesa. 

17. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

17.1. O valor orçado para a contratação visada no presente Termo de Referência constará 

de Quadro Resumo de Preços elaborado pelo Departamento de Compras da 

Superintendência de Compras e Licitações, com base em orçamentos recebidos de 

empresas especializadas, em pesquisas realizadas tanto no mercado local, quanto em sites 

especializados, na Internet, bem como mediante consulta a contratos e atas de registro de 

preços firmados por órgãos públicos, disponibilizados em suas páginas na internet ou em 

bancos de preços; 

17.2. A despesa decorrente da contratação correrá por conta dos recursos consignados 

a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, na seguinte classificação: 

Programa de Trabalho: 01.126.20131050 - Ampliar e manter as ações de tecnologia da 

informação 

Natureza de Despesa: 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – 

Pessoa Jurídica 

Fonte de Recurso: 0100 – (Recursos Próprios) 

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis caso o valor da contratação 

seja igual ou inferior a R$8.000,00 (oito mil reais), e acima deste valor em até 30 (trinta) 

dias consecutivos, contados a partir da apresentação da fatura/nota fiscal; 
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18.2. Considerar-se-á como sendo a data do pagamento a data de emissão da ordem 

bancária; 

18.3. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura deverá ser entregue na sede do CONTRATANTE, 

aos cuidados do gestor do contrato; 

18.4. Deve acompanhar a fatura toda documentação necessária à comprovação de que o 

contratado se mantém regular em todas as condições previstas para habilitação no certame; 

18.5. O pagamento somente será efetuado se houver o aceite/certificação do gestor do 

Contrato na fatura/nota fiscal e a documentação da empresa estiver regular. Se a fatura/nota 

fiscal não for apresentada ou for apresentada em desacordo ao contratado, com 

irregularidades ou ainda se a documentação da empresa estiver irregular, o prazo para o 

pagamento será interrompido até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras 

necessárias à sua regularização formal, não implicando qualquer ônus para a Assembléia; 

18.6. Saneadas a irregularidades, o prazo será contado do início a partir da data de 

protocolo da comunicação escrita da regularização das falhas e omissões pelo contratado; 

18.7. As propostas apresentadas devem observar o princípio da anualidade estabelecido 

pela Lei nº 10.192, de 14.2.2001; 

18.8. O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em 

parte, nos casos de: 

I. Existência de qualquer débito para com o CONTRATANTE e; 

II. Execução do objeto em desacordo com as condições contratadas. 

19. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

Compete ao CONTRATADO:  

19.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários, além de fornecer os materiais e  
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

19.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo responsável pelo gestor do contrato, os serviços efetuados em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

19.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

19.4.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de 

provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

19.5.  Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

19.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

19.7. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo responsável pela fiscalização do contrato, nos casos em que 

ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito neste Termo de Referência; 

19.8. Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa 

atividade; 

19.9. Realizar o descarte apropriado de todo e quaisquer peças/consumíveis que possa 

promover dano ambiental e o encaminhamento dos materiais descartados para reciclagem 

de forma responsável e ambientalmente correta, conforme estabelece a política de logística 

reversa constante do art. 33 da Lei nº 12.305/2010. O descarte deverá ser evidenciado 

através de documentação comprobatória de descarte ou destinação ambientalmente correta 

das peças/consumíveis;  
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19.10. Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, 

estocagem, transporte, distribuição e substituição dos suprimentos, estabelecendo um 

estoque suficiente para garantir a disponibilidade dos serviços, em cada unidade/órgão da 

Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, nos níveis exigidos;  

19.11. Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe 

forem confiados, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente após o 

recebimento da notificação expressa da ALE/RO, sob pena de glosa de qualquer importância 

que tenha direito a receber; 

19.12. Entregar os equipamentos embalados adequadamente, de forma que os proteja 

contra avarias e garanta a completa segurança durante o transporte; 

19.13. A empresa contratada deverá providenciar, como responsável exclusiva, o 

desligamento, o transporte e a reinstalação de qualquer equipamento, na ocorrência de 

alteração do local de instalação nas unidades/órgãos e setores da ALE/RO, quando 

solicitado pelo Gestor do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta 

hipótese, a empresa contratada não poderá cobrar as despesas com embalagem, seguro, 

transporte e reinstalação do equipamento no novo local previamente definido; 

19.14. A empresa contratada fica obrigada a instalar equipamentos sempre que solicitada 

pela ALE/RO, através da Superintendência de Tecnologia da Informação; 

Compete ao CONTRATANTE: 

19.15. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, por intermédio 

do fiscal designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 

ocorrências de fatos que, a seu critério, exijam a adoção de medidas por parte do 

CONTRATADO; 

19.16. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO; 

19.17. Permitir livre acesso dos funcionários do CONTRATADO aos documentos e locais 

relacionados à execução do objeto, observadas as normas de segurança pertinentes; 
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19.18. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições contratuais; 

19.19. Realizar rigorosa conferência das características dos bens entregues, pela Comissão 

de Recebimento de Materiais e Serviços de Informática, somente atestando os documentos 

da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de 

parte da entrega a que se referirem; 

19.20. Rejeitar, no todo ou em parte, os jornais entregues danificados ou em desacordo com 

as obrigações assumidas pelo CONTRATADO; 

19.21. Assegurar que as obrigações descritas neste instrumento somente sejam realizadas 

pelo CONTRATADO, sendo vedada a interveniência de terceiros estranhos ao contrato, 

salvo se autorizado prévia e expressamente; 

19.22. Certificar-se do atendimento às exigências elaboradas para a presente contratação, 

condicionantes da formalização do contrato; 

19.23. Zelar pelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que 

precedem e integram o contrato, mesmo as não transcritas no documento hábil para 

contratação; 

19.24. Efetuar a publicação do termo contratual na forma da lei; 

19.25. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste termo e no Instrumento 

Convocatório. 

20. DA ALTERAÇÃO, DO REAJUSTE DE PREÇOS, DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 

DO CONTRATO 

 

20.1. O Contrato poderá ser alterado, nos previstos autos do Art. 65 da Lei n. 8.666/93, 

desde que haja interesse da contratante com a apresentação de devidas justificativas. 

20.2. A quantidade do objeto deste Termo, não constitui qualquer compromisso da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia com a CONTRATADA, podendo  o          
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objeto do contrato, aumentar ou diminuir, dependendo das necessidades do Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia, em consonância com o artigo 65, §1º da Lei n. 8.666/93. 

20.3. Durante o prazo de vigência do contrato, o seu respectivo valor será irreajustável. 

20.4. Observadas as demais disposições constantes no capitulo III, Seção V da Lei nº 

8.666/93, a rescisão do contrato: 

a) Poderá ser declarada unilateralmente pela Assembleia Legislativa do Estado de 

Rondônia, se a CONTRATADA não executar a obrigação contratual (total ou 

parcialmente), ou se houver a incidência de algum dos casos previstos no art. 78, 

I a XII e XVII da Lei n. 8.666/93, conforme disposto no art. 77 c/c 79, I da referida 

Lei; 

b) Poderá ocorrer amigavelmente ou por via judicial, conforme disposto no art. 79 II 

e III, da referida Lei; 

 
20.5. Se a rescisão for unilateral ou amigável, deverá ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente. E, em qualquer caso de rescisão, constará nos 

autos a respectiva e formal motivação, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

21.1. À contratada que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas ou infringir 

os preceitos legais (ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificado, comprovado e aceito pela ALE-RO), aplicar-se-ão as seguintes penalidades, 

conforme a natureza e gravidade da falta cometida e sem prejuízo de outras sanções 

pertinentes à espécie (prescritas pelas Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/02 e demais 

normas cogentes). 

I. Advertência; 

II. Multa moratória, nos seguintes percentuais: 
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a) No atraso injustificado da entrega do objeto contratado, ou por ocorrência de 

descumprimento contratual, 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia sobre o valor 

total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

b) Nas hipóteses em que o atraso injustificado no adimplemento das obrigações seja 

medido em horas, aplicar-se-á mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora 

sobre o valor total do empenho, limitado a 10% (dez por cento); 

c) No caso de atraso injustificado no fornecimento do objeto, 0,5% (cinco décimos por 

cento) ao dia sobre o valor do empenho, incidência limitada a 10 (dez) dias; 

d) Na hipótese de atraso injustificado na entrega do objeto, superior a 10 (dez) dias, 8% 

(oito por cento) sobre o valor do empenho. 

e) Em caso de reincidência no atraso de que tratam as alíneas “a”, “b” e “c” quando da 

ocorrência do 3º (terceiro) atraso, poderá ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso 

III deste item, concomitantes e sem prejuízo de outras cominações; 

f) Caso a multa a ser aplicada ultrapasse os limites fixados nas alíneas “a” e “b”, poderá 

ser aplicada sanção mais grave prevista no inciso III deste item, concomitantes e sem 

prejuízo de outras cominações; 

III. Multa contratual, por inadimplemento absoluto das obrigações, nos seguintes 

percentuais: 

a) Pelo descumprimento total, 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado; 

b) Pelo descumprimento parcial, até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, 

levando em consideração para fixação do valor final, a relevância da parcela 

inadimplida – aplicável apenas em hipóteses excepcionais, devidamente 

fundamentadas; 

c) Caracteriza-se como inadimplemento absoluto, descumprimento total, a hipótese da 

empresa se recusar a formalizar o contrato no prazo estabelecido pela 

CONTRATANTE. 
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IV. Suspensão Temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Contratar 

com a Administração, prevista no artigo 87, III da Lei nº 8.666/93, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos, aplicado conforme a gravidade das faltas cometidas; 

V. Impedimento de Licitar e Contratar com o Estado de Rondônia, previsto no art. 7º 

da Lei Federal nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado conforme 

a gravidade das faltas cometidas; 

VI. Declaração de Inidoneidade Para Licitar e Contratar com a Administração 

Pública, prevista no artigo 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 

21.2. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão 

contratual. 

21.3. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade para 

exercício da ampla defesa e do contraditório, por parte do contratado, na forma da lei. 

21.4. Reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade será concedida sempre 

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido 

o prazo da sanção aplicada. 

21.5. Os prazos para adimplemento das obrigações consignadas no presente Instrumento 

Convocatório admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 

da Lei nº 8.666/93, devendo a solicitação dilatória, sempre por escrito, ser fundamentada e 

instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações, recebida 

contemporaneamente ao fato que ensejá-la, sendo considerados injustificados os atrasos 

não precedidos da competente prorrogação. 

21.6. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, serão descontadas dos 

pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA. 

21.7. As empresas punidas com Suspensão Temporária de Participar em Licitação ou que 

sejam declaradas Inidôneas para Licitar e Contratar com a Administração Pública serão 

incluídas no CAGEFIMP. (Lei nº. 2.414, de 18 de fevereiro de 2011, regulamentada pelo 

Decreto n° 16089, de 28 de julho de 2011). 
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22. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA  

22.1. Referente à Qualificação Técnica: 

22.1.1. Atestados de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da empresa LICITANTE 

em fornecimento pertinente e compatível EM CARACTERÍSTICAS, QUANTIDADES com o 

objeto desta licitação, conforme art. 30, II da lei 8.666/93;  

 
22.1.2.  O atestado emitido por pessoas jurídicas de direito privado deverá conter o nome 

completo do signatário, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), estando às 

informações ali contidas sujeitas à verificação de sua veracidade na fase da licitação; 

 
22.1.3.  Conforme o art. 3º, III da Orientação Técnica nº 001/2017/GAB/SUPEL, apresentar 

testado de capacitação técnica comprovando o desempenho anterior, em característica e 

quantidades compatíveis com o objeto licitado (microcomputador, nobreak e impressora);  

 
22.1.4.  Baseada na instrução normativa Técnica N.º 001/2017/GAB/SUPEL em seu artigo 

3º "Os termos de Referência, Projetos Básicos e Editais relativos à aquisição de materiais 

de consumo comuns, considerando o valor estimado da contratação, devem observar o 

Inciso I - Fica dispensada a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica cujo o valor 

do produto não ultrapasse R$ 80.000,00. 

 
22.2.  Referente à Qualificação Econômico-Financeira: 

22.2.1. Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei n° 11.101/05 (falência e concordata) 

emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste o 

prazo de validade; 

23. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. As empresas participantes deste certame deverão observar, considerando o objeto a 

ser licitado, à aplicação do Princípio do Desenvolvimento Estadual Sustentável nas 

contratações públicas, em conformidade com o Decreto Estadual n. 21.264/2016”;  

 
23.2. Os cartuchos de tinta e toner ofertados devem ser preferencialmente    
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acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que 

utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento;  

 
23.3. É desejável que a contratada indique, juntamente com sua proposta, como será feita 

a coleta dos invólucros vazios dos cartuchos de tinta e toner fornecidos, para realização da 

correta destinação final pelo Fabricante;  

 
23.4. A sistemática de recolhimento deverá indicar as quantidades mínimas de cartuchos 

a serem recolhidos por evento, os responsáveis pelo recolhimento, bem como a 

especificação e detalhamento da destinação dos cartuchos usados;  

 
23.5. Somente serão considerados apropriados os procedimentos de destinação dos 

cartuchos usados quando orientados para os seguintes objetivos: 

 

23.5.1 Reaproveitamento ou reutilização das peças e componentes não sujeitos a 

desgastes, efetivados sob supervisão do Fabricante do cartucho; 

 

23.5.2  Destinação ambientalmente adequada dos resíduos dos cartuchos, devidamente 

licenciada pelo órgão ambiental competente, a ser efetivada pelo Fabricante do cartucho ou 

por Representante Autorizado. 

 

24. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

24.1. O contrato terá a sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração. 

 

25. DA GARANTIA  

25.1. A CONTRATADA prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 

valor global do contrato, na modalidade de caução, conforme artigo 56, inciso I da Lei 

8.666/93 
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26. DA SUBCONTRATAÇÃO 

26.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

 

Porto Velho, 06 de maio de 2019. 

 

27. DAS ASSINATURAS 

 

Solicitado por: 
 
 

Elaborado por: 
 

_________________________________ ______________________________ 

Superintendência de Tecnologia da 

Informação 

Tainá Bassanin                            

Assistente Técnico 

 

 

 

De Acordo: 

 

_________________________________________ 

 

Sandra Viana Teles 

Chefe de Divisão de Elaboração de T.R 

 

 

 

 

Aprovo o presente Termo de Referência 

Termos do artigo 7º §º, inciso I da, da Lei 

8.666/93. 

      

 

 

________________________________ 

 

Maria Marilu do rosário de B. Silveira 

Secretário Geral Adjunta 


