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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal, Senac-DF, 

torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação, na modalidade 

Pregão, em sua forma Eletrônica, do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, regida pela Resolução 

Senac nº 958/2012, publicada no D.O.U. nº 187, de 26/09/2012, obedecendo aos termos e às 

condições estabelecidas neste ato convocatório. 

1 - DA ABERTURA 

1.1 - A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado: 

DATA: 14/08/2020 

HORA: 10 horas 

LOCAL: Portal de compras do Governo Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br 

CÓDIGO DA UASG: 926781 

2 - DO OBJETO 

2.1 -  A presente licitação tem por objeto o registro de preço para a eventual contratação de 

empresa especializada no fornecimento de equipamentos destinados à execução de serviços de 

impressão na modalidade de outsourcing, abrangendo o fornecimento de impressoras 

multifuncionais, com fornecimento de insumos e peças de reposição, para atender as demandas 

das Unidades do Senac-DF, conforme especificações contidas neste Instrumento Convocatório e 

seus Anexos. 

2.2 - O Senac-DF não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar 

contratação com terceiros sempre que se mostre mais vantajoso para a Entidade. 

2.3 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Especificações dos Equipamentos e Serviços; 

b) Anexo II – Modelo Sumário de Comprovações Técnicas;  

c) Anexo III – Distribuição de Equipamentos; 

d) Anexo IV – Minuta da Ata de Registro de Preços; e 

e) Anexo V – Minuta do Contrato. 

http://www.df.senac.br/
https://www.rr.senac.br/portal/images/download/legislacao_senac/resolucao_senac_958_2012.pdf
https://www.rr.senac.br/portal/images/download/legislacao_senac/resolucao_senac_958_2012.pdf
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2.4. O Edital e Anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos 

interessados, no site do Senac-DF, www.df.senac.br ou no portal de compras do Governo 

Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.5. Todos os horários estabelecidos neste Edital, avisos e durante a Sessão Pública, 

obedecerão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília – DF. 

2.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do 

Pregoeiro em contrário. 

2.7. Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema do Comprasnet, a 

presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Senac-DF, 

aprovado pela Resolução Senac nº 958/2012. 

2.8. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº 

123/2006. 

2.8.1. Caso ocorra a convocação para lance de desempate, esta deverá ser desconsiderada. A 

referida convocação é automática, entretanto conforme subitem anterior, não se aplica à 

presente licitação, pelo motivo exposto o desempate não é aplicável e não será aceito, 

consequentemente as empresas que ofertarem lance de desempate não serão convocadas. 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar desta licitação os fornecedores que satisfaçam as condições e as 

exigências do presente Edital e seus Anexos, inclusive quanto à regularidade da documentação, 

e que estejam devidamente cadastradas junto ao Órgão Provedor do Sistema, e que: 

a) atenderem as condições deste Edital e seus Anexos; 

b) não tenham participação, seja a que título for, de dirigentes ou empregados do Sistema 

Fecomércio-DF; 

c) não sejam entidades estrangeiras ou sociedade que não funcionem no país; 

d) não estiverem sob decretação de falência, dissolução ou liquidação; e 

e) não estejam suspensos de licitar ou contratar com o Senac-DF. 

3.2. Como requisito para a participação neste Pregão, a licitante deverá manifestar, em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, que: 

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 

com as exigências deste Edital e seus Anexos; e 

b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

http://www.df.senac.br/
http://www.df.senac.br/
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partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, 

Art.7º, Inciso XXXIII. 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema 

eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI, por meio do site 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também 

deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

4.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da 

licitante e de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 

4.3. O uso da senha de acesso da licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do Sistema ou ao Senac-DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso. 

4.5. O Senac-DF não é unidade cadastradora do Sistema Eletrônico. Os licitantes interessados 

em participar da licitação deverão verificar no site do Comprasnet, as unidades cadastradoras 

do sistema para a entrega da documentação pertinente. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A licitante deverá encaminhar Proposta Financeira, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, até a data e horário marcados para 

abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas. 

5.1.1. Até o horário marcado para abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir 

as propostas apresentadas. 

5.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 

http://www.df.senac.br/
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ao Senac-DF responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

5.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas financeiras serão 

de responsabilidade exclusiva da licitante, não cabendo qualquer responsabilidade ao Senac-DF, 

inclusive, pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de 

eventual desconexão. 

5.4. A apresentação da Proposta Financeira implicará em plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.5. A elaboração da Proposta Financeira é de inteira responsabilidade da licitante, não lhe 

cabendo a desistência, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital e seus Anexos 

ou na Resolução Senac nº 958/2012. 

5.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e 

seus Anexos, que forem omissas ou apresentem irregularidades insanáveis. 

5.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais da proposta a 

exemplo de: erros numéricos, erros de cálculo, divergência entre preços unitários, subtotais e 

final. 

5.8. Quaisquer inserções que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão neste 

Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se na proposta o que não for conflitante 

com as disposições aqui contidas. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horário e local indicados 

neste Edital, por comando do Pregoeiro. 

6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.3. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances, dando início à fase competitiva. 

http://www.df.senac.br/
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8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com as propostas aceitas poderão encaminhar 

lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

recebimento e do valor do lance. 

8.2. As licitantes poderão, durante o horário fixado para o recebimento de lances, oferecer 

lances sucessivos, com valores inferiores ao último por eles ofertados e registrados no sistema, 

observados o horário fixado para abertura da sessão e regras estabelecidas neste Edital. 

8.3. Os lances apresentados e levados em consideração, para efeito de julgamento, serão de 

exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.4. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro. 

8.5. Durante o transcurso da sessão pública deste Pregão, as licitantes serão informadas, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 

licitantes, vedada à identificação do detentor do lance. 

8.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da sessão de lances do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a oferta dos lances. 

8.7. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados. 

8.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão de lances 

do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

8.9. O certame terá o tempo fixo de 10 minutos para todos enviarem lances sucessivos e uma 

etapa seguinte de prorrogações sucessivas de até dois minutos de duração, cada vez que 

houver novos lances, conforme modo de disputa aberto. 

8.10. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

9.1. O julgamento da proposta será pelo menor preço global apresentado. 

9.2. Encerrada a etapa de lances o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 1º 

(primeiro) lugar quanto ao preço, bem como quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto. 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

http://www.df.senac.br/
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10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta 

diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 

melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, 

não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

10.3 - O percentual de desconto, ofertado sobre a proposta original antes da apresentação dos 

lances, deverá ser distribuído proporcionalmente sobre todos os preços cotados nos itens. 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. O Pregoeiro convocará a licitante classificada provisoriamente em 1º (primeiro) lugar para 

enviar os documentos exigidos para habilitação, conforme item 12 e a Proposta Financeira 

adequada ao último lance, por meio da funcionalidade "Enviar Anexo" do sistema eletrônico, na 

extensão PDF, no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

11.1.1. Caso o licitante convocado enfrente dificuldade em atender a convocação, deverá 

informar, dentro do prazo previsto no item 11.1, deste edital, quando lhe será concedido um 

prazo adicional a critério do pregoeiro. 

11.1.2. Excepcionalmente, o pregoeiro poderá disponibilizar o e-mail institucional 

licitacao@df.senac.br caso o licitante tenha dificuldades em anexá-los ao sistema ou este não 

comporte o tamanho dos arquivos. 

11.1.3. Os demais licitantes participantes da sessão poderão solicitar ao pregoeiro vistas dos 

arquivos enviados nos termos do subitem anterior, somente pelo e-mail institucional 

licitacao@df.senac.br, no prazo máximo de 20 (vinte) minutos após encerrado o prazo de envio 

da documentação. 

11.1.4. Encerrado o prazo do subitem anterior, as vistas dos autos seguirão o descrito no item 

14.7 deste edital. 

11.2. A Proposta Financeira a ser encaminhada deverá conter as seguintes informações: 

11.2.1. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação; 

11.2.2. Preço unitário e total de cada item, de acordo com as quantidades e os lances 

ofertados, em algarismos e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$); 

11.2.3. Declaração expressa de estarem inclusos nos preços propostos todos os custos 

operacionais, equipamentos, EPIs, transportes, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta 

http://www.df.senac.br/
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ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas 

nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação; 

11.2.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se 

houver, e o respectivo endereço com CEP, dados bancários para fins de pagamento com a 

indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, 

vinculada ao CNPJ constante da Proposta; 

11.2.5. Descrição detalhada de todas as características dos produtos ofertados, de acordo com 

as especificações contidas nos Anexos deste Edital; 

11.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para a língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e 

também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

11.3.1. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

11.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz. 

11.5. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do equipamento ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais 

ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

11.6. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será 

desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

11.7. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema eletrônico 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a 

ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

11.7.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 

a Comissão Permanente de Licitação, na sede do Senac-DF, localizada no SIA Trecho 03 Lotes 

625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030. 

11.7.2. Os documentos emitidos por cartório on line poderão ser apresentados, desde que 

acompanhados de seus respectivos certificados digitais, para conferência do Pregoeiro. 

11.8. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 

http://www.df.senac.br/
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11.9. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou de servidor que detenha 

conhecimento técnico do objeto, para orientar sua decisão. 

11.10. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

11.10.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação 

são coerentes com os de mercado. 

11.10.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do 

mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu 

preço. 

11.11. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações 

de propriedade da própria licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta motivadamente e 

passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

11.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para sua continuidade. 

11.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e declarada a licitante 

vencedora, o Pregoeiro consignará esta decisão em ata própria, que será disponibilizada no 

sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação e 

adjudicação. 

12. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

12.1 - Para habilitação nesta licitação, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 

12.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 

competente; e 

http://www.df.senac.br/
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c) ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 

competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado. 

12.1.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Apresentar um ou mais Atestados de Capacidade Técnica, em nome da LICITANTE, em papel 

timbrado do atestante (cliente da LICITANTE), comprovando ter fornecido equipamentos e 

serviços para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta (federal, estadual, 

municipal, do Distrito Federal ou empresa privada), comprovando sua aptidão para o comércio 

desse tipo de equipamento com as mesmas características técnicas similares aos do objeto 

deste Instrumento Convocatório, devendo constar o objeto contratual e a declaração de que as 

expectativas do cliente foram/estão sendo atendidas quanto ao cumprimento de prazos e 

qualidade dos serviços prestados; 

b) Para efeito de quantidades, serão considerados atestados com um percentual mínimo de 

30% (trinta por cento) do quantitativo total do objeto licitado;  

c) Também deverá constar nos atestados o nome do responsável pela declaração;  

d) Não serão aceitos atestados de capacidade técnica e demais documentos comprobatórios 

emitidos por empresas participantes do mesmo grupo econômico da LICITANTE e/ou do 

FABRICANTE. 

12.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão de negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial. A certidão que não possuir prazo de validade não poderá ter sua emissão 

superior a 90 (noventa) dias da data de recebimento dos envelopes. 

12.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp);  

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (http://www.sintegra.gov.br/)) ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto da licitação; 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, a Procuradoria – Geral da 

Fazenda Nacional e o Sistema de Seguridade Social (INSS), emitida pela Secretaria da Receita 

Federal, referente aos tributos e contribuições federais e a Dívida Ativa da União (Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos negativos), na forma 

http://www.df.senac.br/
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da Lei e com prazo de validade em vigor, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando 

esta for a Licitante;  

(http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1) 

d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

expedida pela Fazenda Estadual para participação em Licitações Públicas, da sede ou domicílio 

da licitante, ou da filial quando esta for a Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 

e) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

expedida pela Fazenda Municipal, da sede ou domicílio da licitante, ou da filial quando esta for à 

Licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte; 

f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da sede da 

Licitante; (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, 

com base no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; (http://www.tst.gov.br/certidao) 

12.2. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente. 

12.3. O Pregoeiro poderá consultar as certidões a que se referem às alíneas c, d, e, f e g do 

subitem 12.1.4 no Sistema de Cadastro de Fornecedor - SICAF, para verificação das condições 

de habilitação das licitantes. 

12.3.1. Caso a licitante esteja com algum documento ou informação vencido ou não atualizado 

no SICAF, ser-lhe-á assegurado o direito de encaminhar, na própria sessão, a documentação 

atualizada. 

12.4. No caso de documentos extraídos da internet, será facultado ao Pregoeiro realizar 

pesquisa para efeito de confirmação da veracidade ou validade desses. 

12.5. A prova a que se refere às alíneas “a” e “b” do subitem 12.1.4 poderá ser feita por meio 

de documentos que os contenham. 

12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 

aos documentos requeridos neste Edital. 

12.7. É facultado ao pregoeiro realizar diligências para sanar falhas formais na documentação 

de habilitação. 

12.7.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá realizar diligência 

para averiguar eventual adequação de documentos desde que não alterem a substância das 

propostas, dos documentos e sua validade jurídica, desde que devidamente justificado. 

http://www.df.senac.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
http://www.tst.gov.br/certidao
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12.7.2. Quando do julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá realizar diligência para 

averiguar eventual adequação de documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via 

internet em sites oficiais que emitam certidões on-line, registrando em ata a sua ocorrência, 

reconhecendo-lhes os efeitos para fins de habilitação. 

12.7.3. As diligências mencionadas no subitem 12.7 ficarão prejudicadas caso o acesso via 

internet esteja indisponível, por qualquer que seja a razão, ou as informações contidas nos 

referidos sites não sejam suficientes para atestar a regularidade fiscal da licitante, fato que 

ensejará a inabilitação da empresa. 

12.7.4. A apresentação de documentos com a validade expirada acarretará a inabilitação da 

licitante. 

13 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

13.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 

licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Edital do 

Pregão. 

13.2. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser dirigidos ao Pregoeiro e 

encaminhados, na forma eletrônica, para o e-mail licitacao@df.senac.br, ou na impossibilidade, 

protocolados no Protocolo deste Senac-DF, localizado no SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA 

Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF, CEP 71.200-030, no horário de 8h30 às 17h30, 

de segunda a sexta-feira, em dias úteis. 

13.3. Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser enviados em papel 

timbrado da licitante e devidamente assinado, obedecendo ao horário estabelecido no subitem 

13.2. 

13.4. Em caso de impugnação interposta por Pessoa Jurídica deverá ser também digitalizado e 

juntado o instrumento de procuração ou contrato social, em original ou cópia autenticada, aptos 

a demonstrarem que o signatário das peças detém poderes para representar a licitante. 

13.5 - Caberá à CPL decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir 

do dia do seu recebimento, estendendo esse prazo conforme a complexidade da impugnação. 

13.6. O Senac-DF não se responsabiliza por e-mails que, por qualquer motivo, não forem 

recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador do emissor. 

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

13.8 - Acolhida a petição contra o Edital ou havendo necessidade de prazo maior para 

julgamento da questão, nova data será designada pelo Pregoeiro para a realização do certame, 

informando às licitantes por meio do sistema. 

http://www.df.senac.br/
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13.9 – Os avisos, informações e convocações referentes ao processo licitatório 

(esclarecimento/impugnação, laudos técnicos, resultados e atas), serão divulgadas mediante 

publicação no site do Senac – DF, ficando as empresas interessadas em participar, obrigada a 

acessá-lo. 

14 - DOS RECURSOS 

14.1 - Somente caberá recurso da decisão que declarar a licitante vencedora, da qual caberá 

recurso da decisão que inabilitar a licitante. 

14.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

14.2.1 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a em campo próprio do Sistema. 

14.2.2 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá apresentar as razões de 

recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término 

do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata aos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

14.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, 

importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a encaminhar o processo 

para adjudicação e homologação. 

14.4 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

14.6 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os que forem enviados por fax ou e-mail. 

14.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Gerência 

de Serviços, no seguinte endereço: SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, 

Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030, no horário de 8h30 às 17h30, de segunda a 

sexta-feira, em dias úteis 

14.8 - Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja desclassificada, depois de julgados os 

recursos interpostos e até a homologação/adjudicação do processo licitatório, será procedida a 

chamada das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que a segunda 

classificada, que preencha as condições de habilitação, seja declarada vencedora, nas condições 

de sua Proposta Financeira. 

14.9 - Concluídos os procedimentos, inclusive com os resultados de eventuais recursos, a CPL 

encaminhará o processo à autoridade competente para homologação e adjudicação. 

http://www.df.senac.br/
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15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 - Homologado o resultado da licitação será assinada a Ata de Registro de Preço nos termos 

da minuta constante do Anexo IV, que firmará o compromisso para eventual contratação, com 

o fornecedor primeiro classificado de cada item e, se for o caso, com os 2º e 3º classificados 

que aceitarem fornecer pelo preço do vencedor, obedecida a ordem de classificação do Pregão. 

15.2 – Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 

obrigado a adquirir os materiais e serviços registrados, exclusivamente, pelo Sistema de 

Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem 

que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, 

assegurado ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

15.3 - O não comparecimento da adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preço, 

implicará multa, conforme item 16, e perda do direito ao registro de preço. 

15.4 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, a contar da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que 

pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

15.5 - Os preços da licitante vencedora não serão registrados se esta não cumprir com as 

condições legais de documentação exigida, ou por motivo de força maior que inviabilize o 

fornecimento dos materiais e serviços. 

15.6 - É facultado à Administração do Senac-DF, convocar as outras licitantes remanescentes 

classificadas para procederem ao registro de preços, no prazo e nas mesmas condições 

financeiras constantes da proposta vencedora. 

15.7 - O Senac-DF poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preços, desclassificar o 

licitante vencedor, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou 

circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone a qualificação 

técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade daquela licitante. 

16 - DAS SANÇÕES 

16.1 - Em caso de inexecução total, não entrega da amostra no prazo estabelecido, ou qualquer 

outra inadimplência, a licitante estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

no que couber garantida prévia defesa, as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – Multa: 

http://www.df.senac.br/
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a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 

de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 

impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 

b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 

retirar ou aceitar a Ata de Registro de Preços. 

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 

valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 

Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

16.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 

eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

16.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o 

direito de rescindir unilateralmente o contrato ou documento equivalente, sem prejuízo de 

outras penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por 

prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 

I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da 

notificação; 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VII - não mantiver a proposta. 

17 - DO PAGAMENTO 

17.1 - A licitante vencedora apresentará Nota Fiscal de acordo com a entrega dos materiais e 

serviços, para liquidação e pagamento da despesa pelo Senac-DF, por intermédio de boleto ou 

ordem bancária na conta corrente da CONTRATADA ou mediante apresentação de fatura (nota 

http://www.df.senac.br/
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fiscal com código de barras), no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos 

documentos, devidamente atestados. 

17.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso 

decorrente do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de 

reajustamento de preços. 

17.3 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais e serviços solicitados no Pedido de 

Compra, de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que 

os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais e 

serviços de acordo com as condições previstas neste Edital e nos demais documentos da 

licitação. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 – O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar a presente licitação na forma previstas no 

Art. 40, da Resolução Senac nº 958/2012, sem que caiba à licitante, direito a indenização ou 

reclamação de qualquer espécie. 

18.2 - Na vigência da Ata de Registro de Preços, a fornecedora deverá manter todas as 

condições que a incluíram no certame. 

18.3 - Eventuais omissões do presente Edital serão resolvidas pelo Pregoeiro e a CPL, com 

base nas normas específicas, vigentes e aplicáveis. 

18.4 -  As decisões referentes a este Pregão serão divulgados no site www.df.senac.br e no 

Comprasnet, sendo de inteira responsabilidade da licitante o acompanhamento da divulgação 

de cada fase. 

18.5 - Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, na sessão 

do pregão, a análise do processo ficará restrita ao Pregoeiro e à CPL. 

18.6 - A CPL, a qualquer tempo, antes da data da apresentação das propostas, poderá 

proceder a alterações concernentes a esta licitação, enviando o correspondente adendo às 

empresas que tenham retirado o Edital, sendo facultado à CPL, se for o caso, adiar a data da 

abertura da licitação. 

18.7 - Será facultado a CPL, em qualquer fase da Licitação, a promoção de diligência destinada 

a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação 

ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação. 

18.8 - Sob nenhum pretexto serão recebidas propostas em desacordo com o Edital e que não 

forem entregues conforme as normas de apresentação e prazos ali determinados. 

18.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

http://www.df.senac.br/


 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

16 

18.10 - O Distrito Federal é o domicílio e foro competente para dirimir quaisquer dúvidas 

referentes à licitação e a procedimentos dela resultantes, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

18.11 - A participação nesta licitação implica em conhecimento e aceitação integral do Edital, 

seus anexos, bem como na observância de regulamentos, normas administrativas e técnicas 

aplicáveis. 

18.12 - A empresa que apresentar proposta estará vinculada a ela e se responsabilizará pelo 

fornecimento dos materiais e serviços nas condições oferecidas. 

18.13 - É facultado ao Pregoeiro suspender a sessão sempre que necessário 

 

Brasília,     de julho de 2020 

 

Antonio Julien Bertin Koffi N’Guessan 

Gerência de Serviços 

Senac – DF 

http://www.df.senac.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020 

ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 

1. OBJETO 

O objeto deste certame é o registro de preço para a eventual Contratação de empresa 

especializada no fornecimento de equipamentos destinados à execução de serviços de 

impressão na modalidade de outsourcing, abrangendo o fornecimento de impressoras 

multifuncionais, com fornecimento de insumos e peças de reposição para atender as demandas 

das Unidades do SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – Senac-DF, em conformidade com as especificações aqui 

contidas.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

Os serviços de impressão podem ser considerados estratégicos e de extrema importância para 

a realização das atividades em qualquer instituição. Entretanto, os custos envolvidos na 

manutenção de um parque de equipamentos próprio fazem com que seja necessário buscar 

alternativas que apresentem uma solução mais racional e com melhor custo-benefício, sem 

perda na qualidade dos serviços prestados às áreas de negócio.  

Por ser uma prática consagrada no mercado mundial, e já em uso no próprio Senac-DF, o 

outsourcing de impressão possibilita a disponibilização desse serviço às áreas de negócio com 

níveis de qualidade consideravelmente elevados.  

Sem a necessidade de aquisição de equipamentos, peças de reposição, consumíveis, 

licenciamentos de software (no caso do software de bilhetagem) e dos serviços de manutenção 

de terceiros, ocorre a redução natural dos custos de operação, além do aumento da 

disponibilidade do serviço, tendo em vista os insumos e a manutenção do parque de 

equipamentos também estarem incluídos no preço dos serviços contratados e diluídos no custo 

das cópias impressas.  

Outro fator a ser considerado, e que é extremamente relevante na tomada de decisão para 

esse tipo de contratação, é que o custo dos consumíveis é elevado, e se considerada a vida útil 

de um equipamento, no caso de optar-se por aquisição, durante o primeiro ano de seu uso 

http://www.df.senac.br/
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praticamente o valor dos consumíveis já supera facilmente o valor de aquisição deste, o que 

pode trazer prejuízos para a administração. Outrossim, em se falando de um equipamento que 

possui uma vida útil de no mínimo 5 (cinco) anos, a aquisição de consumíveis para todo esse 

ciclo de vida, além do desgaste, custos de peças de reposição e a defasagem tecnológica por si 

só já justificariam a contração de equipamentos na modalidade de outsourcing.  

Aliado a um sistema de bilhetagem bem aplicado, proporciona o controle e a redução de 

impressões, e consequentemente a redução dos custos de operação, além de proporcionar a 

apropriação dos custos de impressão para as áreas de demandantes, o que é outro fator 

importante a se considerar em um projeto como este. 

Diante disso, e tendo em vista o término do contrato de outsourcing vigente no Senac-DF, faz-

se necessária a contratação de outro fornecedor para atender essa demanda, o que enseja o 

presente processo licitatório.  

2.1 JUSTIFICATIVA PARA O LOTE ÚNICO 

Faz-se necessária a aquisição de uma solução única tendo em vista a busca por maior compatibilidade e 

gerenciamento centralizado. Evitar a indisponibilidade da solução em função de problemas advindos de uma 

composição de vários FORNECEDORES distintos para cada equipamento, diminuindo assim os riscos de 

implantação e o tempo de solução de problemas em caso de falha, facilitando e dando celeridade ao 

processo de abertura de chamados e/ou execução do contrato. Além disso, a busca por alta disponibilidade 

da solução requer ao menos uma política de garantia de 05 (cinco) anos do tipo 8 x 5 (oito horas por dia, 

sete dias por semana) “on-site” com solução no próximo dia útil, o que poderá não ser atingido por diversos 

FORNECEDORES. 

3. DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES  

3.1 A LICITANTE interessada deverá apresentar declaração direcionada ao SENAC-DF, 

referente a este processo, em papel timbrado, comprovando:  

I. Que prestará garantia dos equipamentos durante a vigência do contrato, conforme 

exigências descritas neste anexo, sendo que, a assistência técnica dos ativos será 

de sua responsabilidade, inclusive todos os custos, e será prestada por Rede de 

Assistência Técnica Autorizada própria ou do FABRICANTE; 

II. Que os equipamentos pertencem à linha corporativa do FABRICANTE, sendo de 

linha de produção continuada e comprometendo-se a fornecer peças de reposição 

novas e originais durante todo o período de garantia; 

III. Que disponibilizará no máximo em 5 (cinco) dias contados da assinatura do 

contrato, serviços de Central de Atendimento, com ferramentas que atendam as 
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características mínimas desta Especificação de Equipamentos e Serviços, e com 

atendimento de primeiro nível, possibilitando abertura de chamados via 0800 (ou 

outro número DDG), ou custo de chamada local, e/ou via site da internet, 

possibilitando assim o acompanhamento dos chamados abertos;  

3.2 A LICITANTE deverá apresentar comprovação das características técnicas 

dos ativos ofertados:  

i. Relatório com sumário (ANEXO II – Modelo Sumário de Comprovações 

Técnicas) indicando em qual página da proposta técnica da LICITANTE se 

encontra a comprovação da exigência da capacidade técnica e das especificações 

técnicas dos ativos ofertados. Esse relatório deverá ser acompanhado do 

catálogo/folders/prospectos técnicos dos ativos, comprovando o atendimento às 

características constantes do neste ANEXO; 

ii. Declaração informando o nome de todos os softwares que compõem a solução, 

acompanhados, quando houver, dos respectivos manuais ou folders/prospectos 

técnicos para comprovação das funcionalidades e/ou características constantes da 

Especificação de Materiais e Serviços. 

4 ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

4.1 O(s) local(is) de entrega e instalação dos equipamentos será(ao) informado(s) na ordem 

de serviço emitida pelo Senac-DF, sendo esses restritos ao Distrito Federal; 

4.2 O prazo de entrega dos equipamentos, bem como do sistema de gerenciamento e 

contabilização de cópias e impressões, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias 

corridos, após a assinatura do contrato e/ou da emissão da ordem de serviço 

requisitante, conforme o caso; 

4.3 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no SENAC-DF, pela própria 

CONTRATADA ou por técnico(s) da empresa fornecedora devidamente certificada pelo 

FABRICANTE dos equipamentos; 

4.4 Todas as atividades relacionadas à implantação do objeto deste Instrumento serão 

prestadas em instalações localizadas nos endereços abaixo: 

INFORMAÇÕES DE LOCALIDADE 

Localidade Endereço 

CEP 903 Sul SEPS EQ 703/903 - CONJUNTO A - ASA SUL - BRASÍLIA/DF 

Faculdade Senac SEP/S EQ 713/913 CJ E – Asa Sul 

CEP Taguatinga QNG, ÁREA ESPECIAL 39, TAGUATINGA NORTE 
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INFORMAÇÕES DE LOCALIDADE 

Localidade Endereço 

CEP Ceilândia QNM 1 CONJ. D LOTE 4/6 – CEILÂNDIA 

CEP Gama QUADRA 5 CONJUNTO F LOTE 07- SETOR SUL - L - GAMA/DF 

CEP Jessé Freire 
SCS Q. 6 BLOCO A LOTE 172 ED. JESSÉ FREIRE - 1º, 3º E 4º 

Andares 

CEP TTH SCS QUADRA 5 BLOCO C LT 27/28 ASA SUL 

CEP Sobradinho QUADRA 4 CONJUNTO E AE 5 - SOBRADINHO 

CEP Ações Móveis 
SIA TRECHO 3 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL, 

COBERTURA “C” 

Sede Administrativa 
SIA TRECHO 3 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL, 

COBERTURA “C” 
 

 

Parcerias do Senac-DF 

Recanto das artes 
QUADRA 102 ÁREA ESPECIAL - RECANTO DAS EMAS - CEP 

70297-400 

Administração Regional 

– Santa Maria 

QUADRA CENTRAL 01 CONJUNTO H LOTE 01 - SANTA MARIA - 

CEP 72535-080 

Casa Azul 
CASA AZUL - QN 311 CONJUNTO 3 ÁREA ESPECIAL - 

SAMAMBAIA - CEP 72307-000 

Administração Regional 

– São Sebastião 
QUADRA 101 - SÃO SEBASTIÃO - CEP 71692-090 

CAPEMI – Lar Fabiano de 

Cristo 

ESTRADA DO VALE DO AMANHECER ARAPOANGAS – 

PLANALTINA – DF 

Administração Regional - 

Brazlândia 

MUSEU DE BRAZLÂNDIA – RUA DO LAGO, S/N SETOR NORTE - 

BRAZLÂNDIA 

5 ESCOPO DO FORNECIMENTO 

Em atenção ao princípio da padronização, foram estabelecidos os seguintes tipos de 

impressoras multifuncionais nos quantitativos estimados a seguir descritos: 

Item Tipos de impressoras 
Quantidad

e Inicial 

Quantidade 

Máxima 

1 
Multifuncional Tipo 1 –  Monocromática A4 - 

30 PPM 
6 10 

2 
Multifuncional Tipo 2 – Monocromática A4 - 

50 PPM 
18 18 

3 
Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 - 

40 PPM 
9 9 

4 
Multifuncional Tipo 4 – Policromática  A3 – 

25 PPM 
2 2 

Os custos referentes ao software de gerenciamento e contabilização de cópias e impressões 

deverá estar incluso nos custos do contrato, não podendo ser cobrada qualquer taxa 

adicional a esse título. 
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As digitalizações não poderão ser objeto de cobrança, pois referem-se a funcionalidades 

próprias dos equipamentos e não demandam materiais de consumo para a sua produção. 

6 PROVA / AMOSTRA TÉCNICA 

6.1 Para a avaliação do sistema de controle e bilhetagem a LICITANTE deverá informar as 

necessidades para a instalação e configuração no ambiente do Senac-DF, com no 

mínimo 5 (cinco) dias de antecedência, informando todas as configurações necessárias 

para sua apresentação à equipe de Tecnologia da Informação do Senac-DF.  

6.2 A avaliação desse item consistirá na demonstração pela LICITANTE de todos os 

requisitos previstos no item que define seu funcionamento e presente neste Edital; 

6.3 O SENAC-DF, após divulgação da LICITANTE classificada com Proposta de Menor Preço e 

habilitada para o presente certame, poderá solicitar amostra da solução completa e 

funcional da LICITANTE, com pelo menos 01 (um) ativo novo de cada modelo ofertado. 

Esses perfis de ativo deverão conter os softwares e ferramentas adicionais descritas e 

exigidas nesta Especificação de Materiais e Serviços, a fim de comprovar o desempenho 

e atendimento às especificações (hardwares e softwares) exigidas; 

6.4 Entende-se por amostra completa e funcional, uma amostra que contenha todos os 

elementos para demonstrar de forma completa as suas funcionalidades, em versões 

idênticas às apresentadas pela LICITANTE em sua proposta; 

6.5 Todos os custos necessários à apresentação da amostra serão de responsabilidade única 

da LICITANTE e pela sua simples apresentação não garantem direito qualquer à 

contratação ou ainda a reembolso; 

6.6 As amostras deverão ser apresentadas em até 15 (quinze) dias corridos contados da 

data de solicitação pelo SENAC-DF e a sua não apresentação acarretará a 

desclassificação da LICITANTE sem prejuízo das sanções previstas em lei;  

6.7 A análise quanto ao atendimento das especificações técnicas será efetuada pela equipe 

técnica da unidade de Tecnologia da Informação do SENAC-DF, responsável pela 

elaboração desta Especificação de Materiais e Serviços; 

6.8 Caso as amostras não apresentem as características solicitadas, a LICITANTE será 

desclassificada, dando-se continuidade às verificações a partir do segundo colocado no 

pregão, e assim sucessivamente, cumprindo o prazo aludido no subitem 6.6; 

6.9 Os exemplares serão devolvidos juntamente com a entrega do Parecer de Aprovação ou 

Reprovação emitida pelo SENAC-DF;  
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6.10 O SENAC-DF não terá nenhum ônus quanto às amostras, responsabilizando-se a 

LICITANTE por todos os custos de aquisição, entrega e retirada dos equipamentos. 

7 HOMOLOGAÇÃO DAS AMOSTRAS 

O processo de homologação das amostras consistirá na verificação do atendimento de todas as 

características dos equipamentos, apresentadas neste ANEXO, das amostras ofertadas pela 

LICITANTE.  

7.1 Serão considerados equipamentos homologados, somente os que atenderem 100% 

(Cem por cento) das características técnicas descritas no anexo citado no parágrafo 

anterior;  

7.2 Caso algum equipamento não atenda plenamente o que está sendo solicitado no item 

anterior, a LICITANTE será informada sobre as pendências pelo SENAC-DF, e terá o 

prazo de 5 (cinco) dias corridos para corrigir os problemas apontados;  

7.3 Caso os problemas não sejam solucionados no prazo previsto, a LICITANTE será 

automaticamente desclassificada, sendo a próxima LICITANTE habilitada, convocada 

para apresentar suas amostras, dando assim, continuidade ao processo licitatório;  

7.4 A qualquer momento, os técnicos do SENAC-DF responsáveis pelo processo de 

homologação, poderão solicitar à LICITANTE, informações complementares que se 

fizerem necessárias para a validação do processo de homologação das amostras, ou 

esclarecimento de eventuais dúvidas;  

7.5 Por se tratar de um processo global para aquisição de serviços de impressão, não 

havendo possibilidade de fracionamento do objeto licitado, caso ocorra a reprovação de 

uma das amostras analisadas, os demais equipamentos não serão analisados. Neste 

caso, a próxima LICITANTE habilitada, será convocada para apresentar suas amostras, 

dando assim, continuidade ao processo licitatório. 

8 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTABILIZAÇÃO E BILHTEAGEM DE CÓPIAS E 

IMPRESSÕES 

8.1. Havendo necessidade de utilização de softwares adicionais, esses deverão ser 

custeados pelo LICITANTE, não sendo de responsabilidade deste Senac-DF arcar com 

nenhuma despesa adicional. 

8.2. A CONTRATADA deverá fornecer solução de administração dos serviços contratados, 

incluindo contabilização e bilhetagem, de forma a garantir o atendimento dos serviços 

solicitados em conformidade com a qualidade e os prazos estipulados no contrato e a 

subsidiar o relatório dos serviços efetivamente prestados a ser encaminhado pela 
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CONTRATADA ao fiscal do contrato mensalmente, juntamente com a fatura de 

prestação de serviços, para verificação e atesto. 

8.3. Esta solução deverá permitir o gerenciamento remoto de todos os equipamentos 

constantes da prestação do serviço contratado, através da rede local da CONTRATANTE, 

utilizando o protocolo TCP/IP, permitindo, pelo menos, as seguintes operações: 

a) Estabelecimento de cota para as cópias e impressões, por usuário e por grupo de 

usuários; 

b) Realização de inventário automático dos equipamentos; 

c) Verificação da situação dos equipamentos; 

d) Verificação da situação dos trabalhos de impressão; 

e) Verificação dos níveis dos consumíveis de impressão; 

f) Alteração da configuração dos equipamentos; 

g) Contabilização das páginas impressas, contemplando as seguintes informações: 

i. Usuário que realizou a impressão; 

ii. Impressora utilizada; 

iii. Número de páginas impressas; 

iv. Data e hora da impressão; 

v. Características da impressão; 

vi. Aplicativo que originou a impressão, identificando a extensão do arquivo. 

h) Geração de relatórios gerenciais de utilização dos equipamentos; 

i) Emissão de relatórios contendo nome do usuário, nome do documento, horário de 

impressão, equipamento, número de páginas, modo de impressão (simples ou 

duplex, monocromático ou policromático) e tamanho do papel; 

j) Emissão de relatórios por usuário e por equipamento, com ordenação dos relatórios 

por quantidade de páginas, horário de impressão, custo para cada trabalho impresso 

e por ordem alfabética, modo de impressão (simples ou duplex, monocromático ou 

policromático) e por origem (cópia ou impressão). 

8.4. A CONTRATADA deverá fornecer solução de administração dos serviços contratados, de 

forma a garantir o atendimento dos níveis de serviços solicitados; 

8.5. Esta solução deverá permitir o gerenciamento remoto de todos os equipamentos 

alocados, através da rede local da CONTRATANTE, utilizando o protocolo TCP/IP, 

permitindo, pelo menos, as seguintes operações: 
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a) Possibilitar a instalação em servidor virtual do CONTRATANTE, devendo apresentar 

uma única interface on-line para acesso, onde estejam reunidas todas as 

especificações citadas neste item, bem como as informações consolidadas de todos 

os equipamentos instalados; 

b) Operar em ambiente Web (internet ou intranet), devendo ter sua interface de 

acesso compatível no mínimo com os navegadores Firefox e/ou Chrome; 

c) Monitorar os equipamentos on-line, possibilitando, no mínimo, gerenciar 

remotamente via rede TCP/IP os equipamentos instalados, permitindo checagem do 

status de impressão e nível dos suprimentos de impressão. Este processo deverá ser 

realizado na própria rede da CONTRATANTE, seguindo a política de segurança 

vigente, não exigindo nenhuma modificação estrutural ou o envio de dados a 

servidores externos à rede. 

8.6. Caso a solução de administração dos serviços exija a alocação o uso de quaisquer 

equipamentos e/ou softwares, estes deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, com o 

correto licenciamento de uso, que deverá providenciar a instalação dos mesmos em 

espaço destinado pela CONTRATANTE para este fim; 

8.7. Os serviços da solução de administração que possam ser implementados em ambiente 

Virtual VMware, poderão utilizar o ambiente da CONTRATANTE sem custo; 

8.8. O sistema informatizado de contabilização deverá atender aos seguintes requisitos 

mínimos: 

a) Operar no ambiente Cliente-Servidor e/ou Web (Internet/Intranet); 

b) Operar em ambiente LINUX SuSe Enterprise 12 ou Windows Server 2012 ou 

superior para a plataforma Server e Windows 10 e superiores para a plataforma 

Client; 

c) Utilizar o protocolo SNMP para captura de informações das impressoras; 

d) Poderá possuir versão Client a ser instalada nas estações e versão Server a ser 

instalada em ambiente de monitoramento; 

e) Preservar em banco de dados, as informações que permitam o rastreamento de 

impressões realizadas por um determinado usuário ou setor, dentro de um 

determinado período ou data; 
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f) Permitir a geração de relatórios, via sistema, por usuário, impressora/multifuncional 

(equipamento físico), fila de impressão (driver instalado em uma estação ou 

servidor), computadores (estação ou servidor de impressão) e centros de custo; 

g) Emitir alertas, em tempo real, quando os equipamentos apresentarem baixo nível de 

insumos e consumíveis, permitindo assim a ação proativa da CONTRATADA para 

evitar a interrupção do serviço prestado; 

h) Permitir a impressão de relatórios e a exportação nos formatos de planilha 

eletrônica (em formato .csv ou .xls), contendo minimamente os modelos e o 

quantitativo de equipamentos instalados, a unidade onde o equipamento se 

encontra instalado, se o equipamento está ativo ou não, a data da última impressão 

e o nível de insumos disponíveis; 

i) Permitir a geração de relatórios contendo informações sobre o usuário, documento 

impresso, horário de impressão, impressora, número de páginas, quantidade de 

folhas utilizadas, tamanho do papel e custo para cada trabalho impresso, esses 

relatórios deverão ter a opção de exportação para planilhas em formato .csv ou xls. 

8.9. A solução deverá ser compatível com ambiente tecnológico da CONTRATANTE; 

8.10. O software de bilhetagem deverá possibilitar a instalação em ambientes com ou sem 

servidor de impressão; 

8.11. Em caso de necessidade de soluções de hardware, software ou firmware que 

requeiram licenciamento, oneroso ou não, estas deverão ser integralmente fornecidas 

e custeadas pela CONTRATADA; 

8.12. A CONTRATADA será responsável por prover todo o licenciamento dos softwares dos 

equipamentos, softwares básicos (licenças de database, licenças de software de 

bilhetagem, etc.), licenças de software de OCR, etc., bem como qualquer outra 

licença ou software necessários para a instalação e o funcionamento plenos do 

sistema de gerenciamento, contabilização, bilhetagem. 

9 GARANTIA E SUPORTE DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

9.1    A CONTRATADA será responsável pelos serviços que incluem: instalação dos 

equipamentos necessários, assistência técnica, manutenção, reposição de peças, 

fornecimento de softwares, treinamento de usuários na operação dos equipamentos e 

a logística reversa (gestão de resíduos) decorrente da contratação e tudo o que for 

necessário à perfeita execução do objeto, exceto papel e mão de obra para operação 

dos equipamentos; 
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9.2    A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos de transporte dos equipamentos, 

caso haja necessidade de envio desses para outras localidades, incluindo as despesas 

para que o mesmo seja desinstalado, transportado e reinstalado; 

9.3    A CONTRATADA deverá fornecer componentes, partes, peças e consumíveis novos, 

originais, para substituição dos existentes. Não serão aceitos componentes, partes, 

peças e consumíveis recondicionados ou compatíveis, usados ou que não sejam 

comprovadamente originários do próprio FABRICANTE dos equipamentos, que possam 

ocasionar falhas de impressão e cópias gerando transtornos aos seus usuários;  

9.4    A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os drivers em seu site na internet ou no 

site do FABRICANTE, para os sistemas operacionais especificados, podendo 

disponibilizá-los em mídia individual para cada equipamento fornecido (CD ou DVD);  

9.5   A CONTRATADA deverá cumprir o SLA previsto neste anexo. 

10 ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

10.1 Os equipamentos serão considerados aceitos após a realização da avaliação das 

amostras da solução fornecidas pela LICITANTE (provável ganhadora), como previsto 

no edital; 

10.2 Após a entrega e aceitação, os equipamentos deverão ser instalados pela 

CONTRATADA e disponibilizados para utilização no prazo máximo de até 30 (trinta) 

dias corridos, contados da formalização do pedido de instalação, compondo todos os 

seus acessórios, periféricos e softwares. 

11  ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

11.1 Os equipamentos propostos devem ser novos (sem uso anterior) e devem pertencer à 

linha de produção atual do FABRICANTE;   

11.2 Só serão aceitos equipamentos da linha corporativa do FABRICANTE, não sendo 

aceitos equipamentos para uso doméstico; 

11.3 Qualquer documento de habilitação ou anexo à proposta redigido em língua 

estrangeira, juntado ao processo, deverá estar acompanhado de tradução firmada por 

tradutor juramentado, sob pena de desclassificação/inabilitação da LICITANTE. 

12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS PARA TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS 

Neste item são descritas as características comuns para todos os equipamentos, além das 

características e específicas nas respectivas “características adicionais” apresentadas nos 
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quadros subsequentes. Nesse caso, cada equipamento é apresentado, com seu respectivo tipo, 

velocidade, e tipo de impressão (monocromático ou policromático). 

CARACTERÍSTICAS COMUNS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS 

1. Possuir tecnologia Laser ou LED ou equivalente (a seco) 

2. Possuir recurso de impressão retida no próprio hardware ou via software, com liberação 

de páginas enviadas para impressão mediante autenticação do usuário no painel da 

impressora seja por PIN, senha, etc., sendo essas descartadas quando não houver 

autenticação do usuário no tempo a ser determinado pela CONTRATANTE 

3. Possuir funcionalidade duplex (frente/verso) automático para originais, cópias e 

impressões 

4. Possuir bandeja frontal para A4, Carta e Ofício para 500 folhas 75g/m² 

5. Possuir disco interno para armazenamento dos trabalhos enviados para impressão 

6. Possuir bandeja multiuso (by-pass) para 100 folhas 75g/m² 

7. Possuir alimentador automático de originais para 50 folhas 75g/m², que suporte Ofício, 

A4 e Carta e as gramaturas de 75 g/m² a 100g/m², incluindo 75 g/m² e 100g/m², 

incluindo no modo duplex 

8. Possuir compatibilidade com papel reciclado 

9. Possuir funcionalidade de digitalização monocromática e colorida com OCR 

10. Possuir interface de conectividade Ethernet 10/100/1000Mbps 

11. Possuir interface USB frontal ou lateral, de fácil acesso, para impressão e digitalização de 

arquivos em PDF, TIFF e JPEG diretamente de um ou para um pen drive 

12. Possuir suporte à linguagem de impressão PCL e Post Script, podendo ser emulação 

13. Possuir compatibilidade com os protocolos TCP/IP e SNMP (versão mais atual) 

14. Possuir compatibilidade com Windows 7, 8, 10 ou superior e Mac 

15. Possuir certificação Energy Star, ou estar em conformidade com programas de redução 

de consumo de energia 

16. Ser fornecida com todos todos os cabos e demais periféricos necessários ao perfeito 

funcionamento dos equipamentos, tais como transformadores, estabilizadores de 

voltagem, etc 

17. Possuir monitoramento on line via browser do nível do toner/cartucho, necessidade de 

reposição de papel e verificação de status dos equipamentos 

18. Possuir permissão para a implementação do software de contabilização e gerenciamento 

de impressões e cópias ao AD (Active Directory) 

19. Possuir recurso para a exclusão de trabalhos retidos e não impressos em um período 

configurável 

 

ITEM 1 – Especificações Adicionais para a Impressora Multifuncional Tipo 1 – 

Monocromática A4 – 30 PPM 

1. Possuir tecnologia monocromática (em preto) 

2. Possuir velocidade mínima de impressão de 30 ppm A4, 75 g/m², simplex, com resolução 

de 600dpi x 600 dpi 

3. Suportar formato de originais em Ofício, A4, Carta, inclusive no vidro de exposição 

4. Suportar gramaturas para impressão de 75 g/m² a 120g/m², incluindo 75 g/m² e 

120g/m² 

5. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: PDF, PDF (OCR), TIFF e JPEG 
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ITEM 2 – Especificações Adicionais para a Impressora Multifuncional Tipo 2 – 

Monocromática A4 – 50 PPM 

1. Possuir tecnologia monocromática (em preto) 

2. Possuir velocidade de impressão de 50 ppm A4, 75 g/m², com resolução de 600x600 dpi 

3. Suportar gramaturas para impressão de 75 g/m² a 120g/m², incluindo 75 g/m² e 

120g/m² 

4. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: PDF, PDF (OCR), TIFF e JPEG 

 

ITEM 3 – Especificações Adicionais para a Impressora Multifuncional Tipo 3 – 

Monocromática A4 – 40 PPM 

1. Possuir tecnologia monocromática e policromática 

2. Possuir velocidade de impressão de 40 ppm cor A4, 75 g/m², com resolução de 

600x600 dpi 

3. Suportar gramaturas para impressão de 75 g/m² a 180g/m², incluindo 75 g/m² e 

180g/m² 

4. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: Open Office World XML 

(padrão ou com software embarcado), PDF, PDF (OCR), TIFF e JPEG 

A gramatura de 180 g/m² definida para este equipamento justifica-se por estar de acordo 

com o descrito no “Manual da Marca e da Identidade Visual do Senac”, o qual prevê 

documentos com essa gramatura máxima. Manual disponível em: 
 http://www.extranet.senac.br/comunicacaoemarketing/manualdamarca/manual_versao_atualizada_09_17_.pdf 

 

ITEM 4 – Especificações Adicionais para a Impressora Multifuncional Tipo 4 – 

Policromática  A3 – 25 PPM 

1. Possuir tecnologia monocromática e policromática 

2. Possuir velocidade de impressão de 25 ppm cor A4, 75 g/m², com resolução de 600x600 

dpi 

3. Suportar originais em A4, Carta, Ofício, A3 e Duplo Carta, inclusive no vidro de exposição 

4. Possuir bandeja frontal adicional A3 e Duplo Carta para 500 folhas 75g/m²; 

5. Gramaturas para impressão mínimas de 75 g/m² a 120g/m² 

6. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: Open Office World XML (padrão 

ou com software embarcado), PDF, PDF (OCR), TIFF e JPEG 

IMPORTANTE: Quaisquer das especificações técnicas acima descritas poderão ser 

atendidas pela versão padrão dos equipamentos, ou com acessórios 

originais do FABRICANTE do equipamento e/ou com soluções de 

softwares embarcados nos equipamentos.  

13 QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS 

Na tabela abaixo, são apresentadas as quantidades e modelos de equipamentos previstos para 

serem contratados: 

MULTIFUNCIONAL 

TIPO 1 

MONOCROMÁTICA 

A4 – 30 PPM 

MULTIFUNCIONAL 

TIPO 2 

MONOCROMÁTICA 

A4 – 50 PPM 

MULTIFUNCIONAL 

TIPO 3 

MONOCROMÁTICA 

A4 – 40 PPM 

MULTIFUNCIONAL 

TIPO 4 

POLICROMÁTICA A3 

-  25 PPM 

10 18 9 2 

http://www.df.senac.br/
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O fornecimento e/ou decréscimo dos equipamentos, recursos e serviços deverão ser feitos 

exclusivamente sob demanda, obrigatoriamente mediante a formalização por escrito da 

CONTRATANTE. 

14  ESTIMATIVA DE VOLUMETRIA DE IMPRESSÃO 

A tabela abaixo representa a estimativa de volumetria de impressão por mês e por tipo de 

impressão: 

TIPO DE IMPRESSÃO MÉDIA DE PÁGINAS IMPRESSAS / MÊS 

COLORIDAS 7.000 

PRETO E BRANCO 126.000 

Impressões excedentes a estes quantitativos deverão ser cobradas à parte. A produção abaixo 

destas estimativas representará decréscimo nos valores de franquia mensal, de forma que o 

valor cobrado mensalmente seja flutuante, de acordo com a produção. 

Todos os insumos necessários para a realização deverão estar contemplados no projeto, exceto 

papel. 

15 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

15.1 Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica da 

CONTRATANTE para o atendimento de primeiro nível a seus usuários, a CONTRATADA 

deverá ministrar treinamento a essa equipe nos seguintes aspectos: 

 Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, 

digitalização, OCR e cópias); 

 Solução de defeitos comuns, como atolamento de papel; 

 Troca de suprimentos; 

 Configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso; 

 Configuração e repasse de conhecimento para a Utilização do software de 

gerenciamento; 

 Quaisquer outras ações julgadas pertinentes, para o uso correto dos 

equipamentos. 

15.2 O treinamento deverá ser realizado de forma presencial nas dependências da 

CONTRATANTE, conforme os endereços constantes neste Edital, devendo ocorrer ao 

final da instalação de cada equipamento; 
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15.3 Para cada equipamento instalado, o funcionário da CONTRATADA responsável pela 

instalação deverá promover a transferência de conhecimento aos usuários finais dos 

equipamentos, compreendendo as mesmas informações constantes nos itens 

anteriores, no que se aplicar; 

15.4 Será emitido pela CONTRATADA, termo individual de instalação de cada equipamento, 

com aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de início para a 

contabilização de páginas impressas e copiadas. As eventuais páginas impressas nos 

testes iniciais dos equipamentos não serão contabilizadas para efeito de faturamento; 

15.5 Comunicar à CONTRATANTE, antecipadamente, a data e horário da entrega e 

instalação dos equipamentos, realizando-a somente mediante aprovação da mesma; 

15.6 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento e instalação dos 

equipamentos, inclusive frete, seguro, cargas e descargas, desde a origem até sua 

entrega no local de instalação; 

15.7 Encaminhar à CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias, após a conclusão da 

entrega e instalação dos equipamentos, um relatório contendo o número da 

respectiva nota fiscal de entrega, com a indicação do número de série, modelo e local 

de instalação;  

15.8 Efetuar, quando solicitado, em caso de necessidade ou adequação do parque, sem 

quaisquer ônus para a CONTRATANTE, a transferência de equipamentos de um local 

para outro em, até, 05 (cinco) dias úteis; 

15.9 Efetuar periodicamente os serviços de manutenção preventiva, em intervalos 

regulares, de acordo com a recomendação do FABRICANTE dos equipamentos e em 

conformidade com as necessidades de cada localidade. Não havendo nenhuma 

indicação do FABRICANTE essa atividade deverá ser feita pelo menos mensalmente; 

15.10 Prestar assistência técnica corretiva aos equipamentos, nos prazos descritos 

neste documento e/ou demais anexos; 

15.11 A assistência técnica deverá ser prestada “on site”, no horário compreendido 

entre 08h30 e 17h30, de 2ª a 6ª feira (somente dias úteis); 

15.12 Providenciar a imediata reposição de equipamentos que estejam inoperantes, 

seja por manutenção preventiva, manutenção corretiva, avarias ou acidentes, que 

não possuam condição para manutenção no local; 

15.13 Disponibilizar, para a abertura de chamados técnicos, os meios de comunicação, 

compreendendo: 
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a) Portal de atendimento Web, 0800 (ou outro tipo de DDG) ou telefone local, de 

forma que o Senac-DF não tenha que pagar interurbano para requerer e 

acompanhar chamados técnicos; 

b) Desejável integração com o Service Desk da CONTRATANTE; 

c) Notificar através de e-mail o andamento e o encerramento dos chamados. 

15.14 Fornecer à CONTRATANTE, quando solicitado, as estatísticas e informações 

oriundas da utilização dos meios destinados à abertura dos chamados; 

15.15 Os registros das demandas deverão possuir, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Modelo e nº de série/patrimônio do equipamento; 

b) Local de instalação; 

c) Pessoa de contato; 

d) Descrição do defeito. 

15.16 Ao término de cada atendimento de um chamado técnico, a CONTRATADA deverá 

apresentar ao usuário solicitante ou responsável pelo departamento responsável pela 

abertura do chamado a ordem de serviço (OS) para que o mesmo confirme o 

atendimento; 

15.17 Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE relatório 

mensal detalhado dos atendimentos realizados durante o mês correspondido; 

15.18 As despesas relativas à destinação final de toners, cartuchos e demais 

suprimentos, embalagens dos equipamentos, exceto papel, necessários para o fiel 

cumprimento do objeto contratado, ficará a cargo da CONTRATADA;  

15.19 Também será de sua única responsabilidade o recolhimento dos suprimentos 

utilizados, dos resíduos dos processos de manutenção e a limpeza dos equipamentos, 

que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, em respeito às normas 

de logística reversa previstas na legislação ambiental vigente no País; 

15.20 A CONTRATADA deverá apresentar comprovação de cumprimento do seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A periodicidade para a apresentação da referida 

comprovação será definida pela área de Sustentabilidade do Senac-DF, que será a 

responsável pelo acompanhamento dessa atividade. 

http://www.df.senac.br/


 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

32 

15.21 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente, por meio de responsável(is) técnico(s) devidamente habilitado(s); 

15.22 Disponibilizar os equipamentos na data fixada na autorização dos serviços, nos 

locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer 

motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido; 

15.23 Arcar com todas as despesas relativas ao toner, troca de cilindro e revelador, 

fotocondutor, fusor e demais suprimentos, exceto papel, necessário ao fiel 

cumprimento do objeto do contrato; 

15.24 Manter no local indicado pelo Senac-DF estoque de suprimentos mínimo para 01 

(um) mês de consumo dos equipamentos e efetuar por sua conta a reposição 

daqueles que exijam a presença de técnicos especializados (revelador, cilindro e 

demais suprimentos), tendo como base a durabilidade dos insumos de cada modelo; 

15.25 Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguros 

obrigatórios, seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de 

terceiros; 

15.26 Manter a regulagem dos equipamentos, preservando as suas características 

originais para que sejam minimizados os níveis de falhas, visando contribuir com o 

atendimento dos programas de redução de desperdício de papel. A constatação de 

inadimplemento dessas exigências ensejará a substituição imediata do equipamento, 

sob pena de sanções ou rescisão contratual; 

15.27 Substituir, em definitivo, o equipamento por outro, com as mesmas 

características e capacidade ou superior, quando o mesmo apresentar repetidamente 

(máximo de 03 vezes em até 90 (noventa) dias), os mesmos defeitos; 

15.28 Em caso de substituição ou devolução de equipamento reparado, a CONTRATADA 

deverá proceder todas as configurações necessárias ao perfeito funcionamento do 

mesmo, conforme as atividades exercidas pelo setor; 

15.29 Designar para os serviços somente profissionais capacitados, portando crachás de 

identificação individuais; 

15.30 Atender, de imediato, as solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições 

de funcionários não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação 

dos serviços ao Senac-DF; 

15.31 Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados à CONTRATANTE 

ou a terceiros, decorrentes da execução do contrato; 
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15.32 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 

habilitação/qualificação na fase da licitação; 

15.33 Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar à CONTRATANTE, 

quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom 

andamento ou o resultado final dos serviços; 

15.34 Disponibilizar (instalar e configurar) os aplicativos de gerenciamento e 

contabilização para a CONTRATANTE, possibilitando controle e gerenciamento de 

cópias e impressões; 

15.35 Prestar os serviços de acordo com as condições e Níveis de Serviço descritos no 

contrato e na presente Especificação de Materiais e Serviços e seus anexos;  

15.36 Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que 

venham a ser solicitadas pelo Senac-DF sobre os serviços realizados;  

15.37 Disponibilizar meios para que o Senac-DF possa, quando julgar necessário, 

vistoriar e fiscalizar os serviços executados. Tal vistoria deve compreender a 

possibilidade do Senac-DF assistir os procedimentos de atendimento e controle dos 

incidentes;  

15.38 Considerar que a ação da fiscalização do Senac-DF não exonera a CONTRATADA 

de suas responsabilidades contratuais;  

15.39 Assumir inteira responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços de 

manutenção e suporte que efetuar, assim como pelos danos decorrentes da 

realização dos mesmos;  

15.40 Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto 

imediato que representarão a empresa perante o Senac-DF;  

15.41 Em função da natural e esperada evolução tecnológica que venha a suplantar e 

substituir as anteriores, a CONTRATADA poderá oferecer equipamentos e softwares 

com configurações superiores aos descritos em sua proposta de preços, com a 

anuência da CONTRATANTE, sem qualquer aumento dos valores registrados em 

contrato; 

15.42 Qualquer alteração nas especificações técnicas dos equipamentos em função de 

atualização tecnológica deverá ser formalizada através de comunicado protocolado 

junto à CONTRATANTE, e deverá ser obtido aceite formal por parte deste; 
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15.43 Designar um Gestor do Contrato onde o mesmo deverá ter as seguintes 

atribuições: 

a) Manter a periodicidade dos níveis de serviço contratados; 

b) Manter contato com o preposto do Senac-DF; 

c) Auditoria e acompanhamento constante dos serviços de manutenção efetuados. 

15.44 Manter sigilo sobre as informações recebidas do Senac-DF em decorrência dos 

serviços prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, 

senão, a seus funcionários que tenham necessidade da informação para a execução 

dos serviços contratados pelo Senac-DF, sob pena de responderem por perdas e 

danos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal de seus representantes 

legais e funcionários. 

16 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO SENAC-DF 

16.1 Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários 

para atendimento das necessidades da CONTRATADA, no que diz respeito a atividades 

de suporte remoto e registro de ocorrências;  

16.2 Designar o número de auditores que considerar necessário como responsáveis, 

devendo os mesmos, principalmente:  

a) Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de 

serviços; 

b) Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o 

especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 

16.3 Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pela CONTRATADA;  

16.4 Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou 

empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que 

devidamente identificados;  

16.5 Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos 

qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos;  

16.6 Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços, 

disponibilizando ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras 

ferramentas necessárias em qualidade e tempo hábil para a plena execução dos 

serviços;   
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16.7 O Fiscal do Contrato, designado pelo Senac-DF, terá as seguintes atribuições: 

a) Expedir ordem de serviço para a execução das atividades; 

b) Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada; 

c) Comunicar ao representante da CONTRATADA sobre descumprimento do contrato e 

indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

d) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de 

cláusula contratual;  

e) Atestar a execução do objeto do contrato. 

17 OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 

17.1 As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, 

trocando informações que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas 

atribuídas a cada uma, dentro dos prazos determinados neste Contrato; 

17.2 As partes obrigam-se, incondicionalmente, a manter sigilo sobre toda e qualquer 

informação obtida uma da outra, direta ou indiretamente, decorrente da execução 

deste Contrato, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou 

permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não podendo revelar 

a estranhos, sob qualquer hipótese; 

17.3 As partes reconhecem e concordam que cada uma detém e manterá todos os direitos 

de propriedade intelectual sobre toda e qualquer obra ou produto Tecnológico na sua 

área de tecnologia da informação, pré-existente à prestação dos serviços previstos 

neste Contrato, assim como sobre todos os aperfeiçoamentos, as modificações e/ou 

derivações dos mesmos; 

17.4 Cada parte assegurará, no tocante ao seu fornecimento e serviços prestados, a plena 

e total responsabilidade por qualquer eventual infração aos direitos de terceiros. 

Esses direitos estão relacionados a patentes, propriedade industrial e/ou intelectual; 

17.5 Cada parte continuará proprietária de suas marcas, patentes, produtos, serviços, 

metodologias, programas (softwares), copyright e direitos autorais e de propriedade 

industrial e/ou intelectual; 

17.6 A CONTRATADA declara que os softwares e sistemas que utilizar para a execução dos 

serviços objeto deste Contrato são de sua propriedade ou por ela regularmente 

contratados/adquiridos, e que não infringem quaisquer patentes ou direitos autorais; 

responsabilizando-se, individualmente, pelas perdas e danos e lucros cessantes 
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resultantes, inclusive honorários advocatícios, custos e despesas processuais, juros 

moratórios, ou quaisquer outras despesas decorrentes de qualquer ação judicial por 

acusação da espécie. 

18 REQUISITOS DE NÍVEL DE SERVIÇO – SLA 

18.1 A CONTRATADA deverá garantir os atendimentos e solicitações feitas pelo Senac-DF;  

18.2 A manutenção corretiva deverá ocorrer sempre que necessário para substituição de 

um componente do equipamento por desgaste ou quebra do mesmo, quando 

surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, etc.); 

18.3 Chamados para manutenção corretiva deverão obedecer aos seguintes prazos 

máximos (em horas corridas), contados da abertura do chamado: 

Severidade Descrição Atendimento Solução 

ALTA 

Esse nível de severidade é 

aplicado quando há a 

indisponibilidade total no uso dos 

serviços 

Até 1 hora Até 4 horas 

MÉDIA 

Esse nível de severidade é 

aplicado quando há falha, 

simultânea ou não, no uso dos 

serviços, estando ainda 

disponíveis, porém apresentando 

problemas 

Até 3 horas Até 6 horas 

BAIXA 

Esse nível de severidade é 

aplicado para problemas que não 

afetem o desempenho e 

disponibilidade dos serviços, bem 

como para atualizações de 

softwares ou drivers, 

esclarecimentos técnicos relativos 

ao uso e aprimoramento dos 

serviços 

Até 8 horas 
Até 72 horas 

(3 dias corridos) 

18.3.1 O descumprimento dos prazos estipulados neste item ensejará as multas e 

penalidades previstas no contrato; 

18.3.2 O início do atendimento não poderá ultrapassar os prazos de atendimento 

com base na severidade do problema relatado, para os equipamentos 

instalados; 

18.3.3 O término do reparo não poderá ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas corridas contadas a partir da abertura do chamado, exceto quando o 

chamado for aberto no último dia útil da semana. 
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18.4 Considera-se prazo para término do reparo o período compreendido entre a abertura 

do chamado e o término da solução, deixando o equipamento em condições normais 

de operação; 

18.5 Os serviços de manutenção corretiva deverão ser executados por funcionários da 

CONTRATADA ou por empresas especializadas por ela autorizada, desde que a 

CONTRATADA se responsabilize pelos serviços prestados; 

18.6 A Assistência Técnica deverá ser realizada por técnicos especializados, ferramentas 

adequadas, equipamentos, peças e componentes originais e quaisquer outros 

equipamentos necessários à boa execução dos serviços, bem como produtos ou 

materiais indispensáveis à limpeza, manutenção e conservação dos equipamentos, 

respondendo a CONTRATADA e seu(s) responsável(is) técnico(s) por quaisquer 

ocorrências; 

18.7 Nas manutenções serão substituídas todas as peças e/ou componentes necessários ao 

funcionamento adequado do equipamento sem custos adicionais para o Senac-DF; 

18.8 Os equipamentos que porventura apresentarem defeitos técnicos de difícil reparação 

no local deverão ser substituídos imediatamente por outros com as mesmas 

características técnicas ou superiores; 

18.9 Quando da prestação de assistência técnica a CONTRATADA deverá emitir um 

Relatório de Atendimento Técnico – RAT para cada chamado de manutenção, no qual 

constem os horários do chamado, de início de atendimento e de conclusão dos 

serviços, o número da Ordem de Serviço, bem como a identificação dos equipamentos 

que apresentaram defeito, incluindo o número de série, serviços executados, seu 

responsável e quaisquer outras anotações pertinentes; 

18.10 As estatísticas e informações oriundas da utilização do sítio da CONTRATADA e do 

atendimento telefônico, quando solicitadas, deverão ser repassadas à CONTRATANTE; 

18.11 O telefone para a abertura dos chamados técnicos deverá estar disponível de 2ª a 

6ª feira, das 08h00 às 18h00 (somente dias úteis). 

19 FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

19.1 A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa 

responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às 

cláusulas contratuais; 

http://www.df.senac.br/


 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

38 

19.2 A CONTRATANTE poderá, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos 

equipamentos programados para execução dos serviços e verificar o cumprimento de 

normas preestabelecidas no contrato; 

19.3 À CONTRATANTE é reservado o direito de solicitar a imediata substituição dos 

equipamentos, que não se apresentarem em boas condições de operação ou 

estiverem em desacordo com as especificações técnicas. As eventuais substituições 

durante o contrato deverão ser feitas no padrão equivalente ou superior ao 

estipulado, sem qualquer ônus adicional ao Senac-DF. 

20 DILIGÊNCIAS 

20.1 O Senac-DF a seu critério, e para dirimir eventuais dúvidas, poderá diligenciar as 

instalações das LICITANTES, rede autorizada declarada pelo FABRICANTE, ou de 

clientes indicados em atestados técnicos, para a comprovação de quaisquer 

características e documentos exigidos neste Instrumento, principalmente aqueles 

referentes a declarações do FABRICANTE, atestados e comprovações técnicas dos 

serviços, ativos e softwares ofertados; 

20.2 As diligências poderão ocorrer a qualquer tempo durante a licitação e/ou da vigência do 

contrato; 

20.3 O Senac-DF documentará a diligência de forma a gerar provas de atendimento a este 

Instrumento ou a desclassificação do LICITANTE; 

20.4 O impedimento de diligência, ou o fornecimento de informações divergentes ao 

declarado, eliminará automaticamente o LICITANTE do certame, ocorrendo o distrato 

quando da vigência do contrato; 

20.5 Em caso de diligências que necessitem de deslocamentos com distâncias superiores a 

400 Km (quatrocentos quilômetros), a LICITANTE deverá custear as despesas com 

deslocamento (aéreo), hospedagem e alimentação de 1 (um) funcionário designado 

pelo CONTRATANTE para sua realização no local onde a solução esteja implantada 

(Sede da LICITANTE ou cliente da LICITANTE). 

21 CONSÓRCIOS 

21.1 É vedada a participação de consórcio de empresas para atendimento do objeto ora 

licitado. 

21.2 O presente objeto trata-se de contratação para disponibilização de ativos de impressão 

na modalidade de outsourcing, com características claramente definidas, e não contém 
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elementos cuja diversidade possa restringir o fornecimento de equipamentos por uma 

única empresa do ramo de mercado. 

22 SUBCONTRATAÇÃO 

22.1 O SENAC – DF não aceitará, em nenhuma hipótese, a subcontratação pela 

CONTRATADA para o fornecimento dos serviços objeto desta Licitação. Assim, a 

CONTRATADA deverá prover o serviço de comunicação de dados utilizando 

infraestrutura 100% (cem por cento) própria, não sendo possível subcontratar 

esse serviço de terceiros; 

22.2 Durante a análise das documentações técnicas, após a fase de lances, caso seja 

constatado que a LICITANTE habilitada incorre nesse tipo de modalidade, ela será 

automaticamente desclassificada, sendo a próxima LICITANTE habilitada, 

convocada para apresentar sua proposta, dando assim, continuidade ao processo 

licitatório. 

23 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS / PREÇOS ESTIMADOS 

ITEM DESCRIÇAO QUANT. 
PREÇO ESTIMADO (R$) 

MENSAL ANUAL 

1 
Multifuncional Tipo 1 –  Monocromática A4 - 30 

PPM 
10 2.990,00 35.880,00 

2 
Multifuncional Tipo 2 – Monocromática A4 - 50 
PPM 

18 9.293,94 111.527,28 

3 
Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 - 40 
PPM 

9 2.889,00 34.668,00 

4 
Multifuncional Tipo 4 – Policromática  A3 – 25 
PPM 

2 2.114,00 25.368,00 

5 Impressão Colorida - Policromáticas 7.000 4.060,00 48.720,00 

6 Impressão Preto e Branco - Monocromáticas 126.000 12.600,00 151.200,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$) 33.946,94 407.363,28 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020 

ANEXO II 

MODELO SUMÁRIO DE COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 

 

Neste ANEXO – Modelo Sumário de Comprovações Técnicas a LICITANTE deverá indicar o 

número da página da sua proposta que possui a comprovação da característica técnica exigida 

na Especificação de Materiais e Serviços, acompanhados pelos documentos abaixo: 

1. O PREENCHIMENTO DESTE ANEXO PELA LICITANTE É OBRIGATÓRIO. SOMENTE 

SERÃO ANALISADAS PROPOSTAS DE LICITANTES HABILITADOS, E QUE FOREM 

ACOMPANHADAS DESTE ANEXO DEVIDAMENTE PREENCHIDO;  

2. Não poderão ser incluídos, alterados, retirados da ordem, ou omitidos itens do presente 

Modelo Sumário de Comprovações técnicas; 

3. Comprovação das Especificações Técnicas dos Hardwares 

Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos  

4. Comprovação das Especificações Técnicas dos Softwares 

Forma de Comprovação: Catálogo dos Produtos 

4.1. Desejável declaração informando o nome de todos os softwares que compõem a 

solução; 

4.2. Manuais ou folders/prospectos técnicos para comprovação das funcionalidades 

e/ou características, quando exigido. 

5. É obrigatória a comprovação técnica de todas as características exigidas para os 

equipamentos e softwares aqui solicitados, independente da descrição da proposta do 

FORNECEDOR, através de documentos que sejam de domínio público  cuja  origem  seja  

exclusivamente  do  FABRICANTE  dos  produtos,  como  catálogos,  manuais,  ficha  de 

especificação  técnica,  informações  obtidas  em  sites  oficiais  do  FABRICANTE  através  

da  internet,  indicando  as respectivas URL (Uniform Resource Locator);  

6. A simples repetição das especificações da Especificação de Materiais e Serviços sem a 

devida comprovação pela LICITANTE acarretará a sua desclassificação; 
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7. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, juntada ao processo, deve estar 

acompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, exceto quando a LICITANTE 

fizer a juntada de manuais técnicos, desde que estejam em inglês; 

8. Os documentos, certidões e declarações somente serão aceitos quando devidamente 

traduzidos;  

9. Nas especificações técnicas, quando houver qualquer menção a marcas, essas poderão 

ser consideradas como mera referência podendo a LICITANTE optar por componentes de 

marcas similares, desde que atendam plenamente as especificações mínimas definidas e 

sejam compatíveis entre todas as soluções (hardware e softwares) ofertadas; 

10. A falta dos documentos e comprovações, não preenchimento, ou o não-atendimento às 

exigências descritas neste anexo poderá implicar na desclassificação imediata da 

LICITANTE;  

11. As demais exigências técnicas da Especificação de Materiais e Serviços e seus anexos que 

não constam desse documento deverão ser apresentadas e comprovadas após a 

assinatura do contrato; 

12. Considerações Gerais: 

12.1. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no site na Internet do FABRICANTE 

juntamente com o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a 

critério da LICITANTE; 

12.2. Todos os equipamentos a ser entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os 

componentes externos e internos com os mesmos modelos e marca dos utilizados 

nos equipamentos enviados para avaliação/homologação;  

12.3. Caso o componente não se encontre mais disponível no mercado, deve-se observar 

que o componente substituto deve ter, no mínimo, a mesma qualidade e 

especificações técnicas do componente fora de linha; 

12.4. Não serão aceitas variações de modelos ou marcas de componentes entre os 

equipamentos, devendo possuir rigorosamente a mesma configuração de hardware 

e software. 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(Conforme Item 1 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 – Multifuncional Tipo 1 – Monocromática A4 – 30 PPM 
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 

Página 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS  

1.1. Possuir tecnologia Laser ou LED ou equivalente (a seco)  

1.2. Possuir recurso de impressão retida no próprio hardware ou via 

software, com liberação de páginas enviadas para impressão 

mediante autenticação do usuário no painel da impressora seja 

por PIN, senha, etc., sendo essas descartadas quando não 

houver autenticação do usuário no tempo a ser determinado 

pela CONTRATANTE 

 

1.3. Possuir funcionalidade duplex (frente/verso) automático para 

originais, cópias e impressões 

 

1.4. Possuir bandeja frontal para A4, Carta e Ofício para 500 folhas 

75g/m² 

 

1.5. Possuir disco interno para armazenamento dos trabalhos 

enviados para impressão 

 

1.6. Possuir bandeja multiuso (by-pass) para 100 folhas 75g/m²  

1.7. Possuir alimentador automático de originais para 50 folhas 

75g/m², que suporte Ofício, A4 e Carta e as gramaturas de 75 

g/m² a 100g/m², incluindo 75 g/m² e 100g/m², incluindo no 

modo duplex 

 

1.8. Possuir compatibilidade com papel reciclado  

1.9. Possuir funcionalidade de digitalização monocromática e colorida 

com OCR 

 

1.10. Possuir interface de conectividade Ethernet 10/100/1000Mbps  

1.11. Possuir interface USB frontal ou lateral, de fácil acesso, para 

impressão e digitalização de arquivos em PDF, TIFF e JPEG 

diretamente de um ou para um pen drive 

 

1.12. Possuir suporte à linguagem de impressão PCL e Post Script, 

podendo ser emulação 

 

1.13. Possuir compatibilidade com os protocolos TCP/IP e SNMP 

(versão mais atual) 

 

1.14. Possuir compatibilidade com Windows  7, 8, 10 ou superior e 

Mac 

 

1.15. Possuir certificação Energy Star, ou estar em conformidade com 

programas de redução de consumo de energia 

 

1.16. Ser fornecida com todos todos os cabos e demais periféricos 

necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, tais 

como transformadores, estabilizadores de voltagem, etc 

 

1.17. Possuir monitoramento on line via browser do nível do 

toner/cartucho, necessidade de reposição de papel e verificação 

de status dos equipamentos 

 

1.18. Possuir permissão para a implementação do software de 

contabilização e gerenciamento de impressões e cópias ao AD 

(Active Directory) 

 

1.19. Possuir recurso para a exclusão de trabalhos retidos e não  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(Conforme Item 1 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 1 – Multifuncional Tipo 1 – Monocromática A4 – 30 PPM 
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 

Página 

impressos em um período configurável 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS  

2.1. Possuir tecnologia monocromática (em preto)  

2.2. Possuir velocidade mínima de impressão de 30 ppm A4, 75 g/m², 

simplex, com resolução de 600dpi x 600 dpi 

 

2.3. Suportar formato de originais em Ofício, A4, Carta, inclusive no 

vidro de exposição 

 

2.4. Suportar gramaturas para impressão de 75 g/m² a 120g/m², 

incluindo 75 g/m² e 120g/m² 

 

2.5. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: PDF, 

PDF (OCR), TIFF e JPEG 

 

 

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(Conforme Item 2 do Anexo - Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 2 – Multifuncional Tipo 2 – Monocromática A4 – 50 PPM 
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 

Página 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS  

1.1. Possuir tecnologia Laser ou LED ou equivalente (a seco)  

1.2. Possuir recurso de impressão retida no próprio hardware ou via 

software, com liberação de páginas enviadas para impressão 

mediante autenticação do usuário no painel da impressora seja 

por PIN, senha, etc., sendo essas descartadas quando não houver 

autenticação do usuário no tempo a ser determinado pela 

CONTRATANTE 

 

1.3. Possuir funcionalidade duplex (frente/verso) automático para 

originais, cópias e impressões 

 

1.4. Possuir bandeja frontal para A4, Carta e Ofício para 500 folhas 

75g/m² 

 

1.5. Possuir disco interno para armazenamento dos trabalhos enviados 

para impressão 

 

1.6. Possuir bandeja multiuso (by-pass) para 100 folhas 75g/m²  

1.7. Possuir alimentador automático de originais para 50 folhas 

75g/m², que suporte Ofício, A4 e Carta e as gramaturas de 75 

g/m² a 100g/m², incluindo 75 g/m² e 100g/m², incluindo no 

modo duplex 

 

1.8. Possuir compatibilidade com papel reciclado  

1.9. Possuir funcionalidade de digitalização monocromática e colorida 

com OCR 

 

1.10. Possuir interface de conectividade Ethernet 10/100/1000Mbps  

1.11. Possuir interface USB frontal ou lateral, de fácil acesso, para 

impressão e digitalização de arquivos em PDF, TIFF e JPEG 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(Conforme Item 2 do Anexo - Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 2 – Multifuncional Tipo 2 – Monocromática A4 – 50 PPM 
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 

Página 

diretamente de um ou para um pen drive 

1.12. Possuir suporte à linguagem de impressão PCL e Post Script, 

podendo ser emulação 

 

1.13. Possuir compatibilidade com os protocolos TCP/IP e SNMP 

(versão mais atual) 

 

1.14. Possuir compatibilidade com Windows  7, 8, 10 ou superior e 

Mac 

 

1.15. Possuir certificação Energy Star, ou estar em conformidade com 

programas de redução de consumo de energia 

 

1.16. Ser fornecida com todos todos os cabos e demais periféricos 

necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, tais 

como transformadores, estabilizadores de voltagem, etc 

 

1.17. Possuir monitoramento on line via browser do nível do 

toner/cartucho, necessidade de reposição de papel e verificação 

de status dos equipamentos 

 

1.18. Possuir permissão para a implementação do software de 

contabilização e gerenciamento de impressões e cópias ao AD 

(Active Directory) 

 

1.19. Possuir recurso para a exclusão de trabalhos retidos e não 

impressos em um período configurável 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS  

2.1. Possuir tecnologia monocromática (em preto)  

2.2. Possuir velocidade de impressão de 50 ppm A4, 75 g/m², com 

resolução de 600x600 dpi 

 

2.3. Suportar gramaturas para impressão de 75 g/m² a 120g/m², 

incluindo 75 g/m² e 120g/m² 

 

2.4. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: PDF, 

PDF (OCR), TIFF e JPEG 

 

 

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(Conforme Item 3 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 3 – Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 – 40 

PPM 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 
Comprovação Página 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS  

1.1. Possuir tecnologia Laser ou LED ou equivalente (a seco)  

1.2. Possuir recurso de impressão retida no próprio hardware 

ou via software, com liberação de páginas enviadas para 

impressão mediante autenticação do usuário no painel da 

impressora seja por PIN, senha, etc., sendo essas 

descartadas quando não houver autenticação do usuário 

no tempo a ser determinado pela CONTRATANTE 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(Conforme Item 3 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 3 – Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 – 40 

PPM 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 
Comprovação Página 

1.3. Possuir funcionalidade duplex (frente/verso) automático 

para originais, cópias e impressões 

 

1.4. Possuir bandeja frontal para A4, Carta e Ofício para 500 

folhas 75g/m² 

 

1.5. Possuir disco interno para armazenamento dos trabalhos 

enviados para impressão 

 

1.6. Possuir bandeja multiuso (by-pass) para 100 folhas 

75g/m² 

 

1.7. Possuir alimentador automático de originais para 50 folhas 

75g/m², que suporte Ofício, A4 e Carta e as gramaturas 

de 75 g/m² a 100g/m², incluindo 75 g/m² e 100g/m², 

incluindo no modo duplex 

 

1.8. Possuir compatibilidade com papel reciclado  

1.9. Possuir funcionalidade de digitalização monocromática e 

colorida com OCR 

 

1.10. Possuir interface de conectividade Ethernet 

10/100/1000Mbps 

 

1.11. Possuir interface USB frontal ou lateral, de fácil acesso, 

para impressão e digitalização de arquivos em PDF, TIFF 

e JPEG diretamente de um ou para um pen drive 

 

1.12. Possuir suporte à linguagem de impressão PCL e Post 

Script, podendo ser emulação 

 

1.13. Possuir compatibilidade com os protocolos TCP/IP e 

SNMP (versão mais atual) 

 

1.14. Possuir compatibilidade com Windows  7, 8, 10 ou 

superior e Mac 

 

1.15. Possuir certificação Energy Star, ou estar em 

conformidade com programas de redução de consumo de 

energia 

 

1.16. Ser fornecida com todos todos os cabos e demais 

periféricos necessários ao perfeito funcionamento dos 

equipamentos, tais como transformadores, 

estabilizadores de voltagem, etc 

 

1.17. Possuir monitoramento on line via browser do nível do 

toner/cartucho, necessidade de reposição de papel e 

verificação de status dos equipamentos 

 

1.18. Possuir permissão para a implementação do software de 

contabilização e gerenciamento de impressões e cópias 

ao AD (Active Directory) 

 

1.19. Possuir recurso para a exclusão de trabalhos retidos e 

não impressos em um período configurável 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS  

2.1. Possuir tecnologia monocromática e policromática  

2.2. Possuir velocidade de impressão de 40 ppm cor A4, 75 

g/m², com resolução de 600x600 dpi 

 

2.3. Suportar gramaturas para impressão de 75 g/m² a  
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(Conforme Item 3 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 3 – Multifuncional Tipo 3 – Monocromática A4 – 40 

PPM 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 
Comprovação Página 

180g/m², incluindo 75 g/m² e 180g/m² 

2.4. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: 

Open Office World XML (padrão ou com software 

embarcado), PDF, PDF (OCR), TIFF e JPEG 

 

A gramatura de 180 g/m² definida para este equipamento justifica-se por estar de acordo 

com o descrito no “Manual da Marca e da Identidade Visual do Senac”, o qual prevê 

documentos com essa gramatura máxima. Manual disponível em:  
http://www.extranet.senac.br/comunicacaoemarketing/manualdamarca/manual_versao_atualizada_09_17_.pdf 

 

COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(Conforme Item 4 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 4 – Multifuncional Tipo 4 – Policromática A3 – 25 PPM  
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 

Página 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS  

1.1. Possuir tecnologia Laser ou LED ou equivalente (a seco)  

1.2. Possuir recurso de impressão retida no próprio hardware ou via 

software, com liberação de páginas enviadas para impressão 

mediante autenticação do usuário no painel da impressora seja 

por PIN, senha, etc., sendo essas descartadas quando não houver 

autenticação do usuário no tempo a ser determinado pela 

CONTRATANTE 

 

1.3. Possuir funcionalidade duplex (frente/verso) automático para 

originais, cópias e impressões 

 

1.4. Possuir bandeja frontal para A4, Carta e Ofício para 500 folhas 

75g/m² 

 

1.5. Possuir disco interno para armazenamento dos trabalhos enviados 

para impressão 

 

1.6. Possuir bandeja multiuso (by-pass) para 100 folhas 75g/m²  

1.7. Possuir alimentador automático de originais para 50 folhas 

75g/m², que suporte Ofício, A4 e Carta e as gramaturas de 75 

g/m² a 100g/m², incluindo 75 g/m² e 100g/m², incluindo no 

modo duplex 

 

1.8. Possuir compatibilidade com papel reciclado  

1.9. Possuir funcionalidade de digitalização monocromática e colorida 

com OCR 

 

1.10. Possuir interface de conectividade Ethernet 10/100/1000Mbps  

1.11. Possuir interface USB frontal ou lateral, de fácil acesso, para 

impressão e digitalização de arquivos em PDF, TIFF e JPEG 

diretamente de um ou para um pen drive 

 

1.12. Possuir suporte à linguagem de impressão PCL e Post Script, 

podendo ser emulação 
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COMPROVAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

(Conforme Item 4 do Anexo – Especificação Técnica dos Ativos) 

DESCRIÇÃO DO ITEM Marca/Modelo 

ITEM 4 – Multifuncional Tipo 4 – Policromática A3 – 25 PPM  
 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

(TIPO DE COMPROVAÇÃO: CATÁLOGO DOS PRODUTOS) 

Comprovação 

Página 

1.13. Possuir compatibilidade com os protocolos TCP/IP e SNMP 

(versão mais atual) 

 

1.14. Possuir compatibilidade com Windows  7, 8, 10 ou superior e 

Mac 

 

1.15. Possuir certificação Energy Star, ou estar em conformidade com 

programas de redução de consumo de energia 

 

1.16. Ser fornecida com todos todos os cabos e demais periféricos 

necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, tais 

como transformadores, estabilizadores de voltagem, etc 

 

1.17. Possuir monitoramento on line via browser do nível do 

toner/cartucho, necessidade de reposição de papel e verificação 

de status dos equipamentos 

 

1.18. Possuir permissão para a implementação do software de 

contabilização e gerenciamento de impressões e cópias ao AD 

(Active Directory) 

 

1.19. Possuir recurso para a exclusão de trabalhos retidos e não 

impressos em um período configurável 

 

2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS  

2.1. Possuir tecnologia monocromática e policromática  

2.2. Possuir velocidade de impressão de 25 ppm cor A4, 75 g/m², com 

resolução de 600x600 dpi 

 

2.3. Suportar originais em A4, Carta, Ofício, A3 e Duplo Carta, 

inclusive no vidro de exposição 

 

2.4. Gramaturas para impressão mínimas de 75 g/m² a 120g/m²  

2.5. Suportar formatos de arquivos de saída da digitalização: Open 

Office World XML (padrão ou com software embarcado), PDF, PDF 

(OCR), TIFF e JPEG 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020 

ANEXO III 

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Localidade Endereço 

Equipamentos por Unidade 

MF Tipo 1 

– Mono 

A4 – 

 30 PPM 

MF Tipo 

2 – Mono 

A4 – 

  50 PPM 

MF Tipo 

3 – 

Mono A4 

– 

40 PPM 

 MF Tipo 

4 – Color 

A3 – 

40 PPM 

CEP 903 Sul 

SEPS EQ 703/903 - 

CONJUNTO A - ASA SUL - 

BRASÍLIA/DF 

- 3 1 - 

Faculdade 

Senac 

SEP/S EQ 713/913 CJ E – Asa 

Sul 
- 3 1 1 

CEP 

Taguatinga 

QNG, ÁREA ESPECIAL 39, 

TAGUATINGA NORTE 
- 1 1 - 

CEP Ceilândia 
QNM 1 CONJ. D LOTE 4/6 – 

CEILÂNDIA 
- 1 1 - 

CEP Gama 

QUADRA 5 CONJUNTO F LOTE 

07- SETOR SUL - L - 

GAMA/DF 

- 1 1 - 

CEP Jessé 

Freire 

SCS Q. 6 BLOCO A LOTE 172 

ED. JESSÉ FREIRE - 1º, 3º E 

4º Andares 

- 2 1 - 

CEP TTH 
SCS QUADRA 5 BLOCO C LT 

27/28 ASA SUL 
- 1 1 - 

CEP 

Sobradinho 

QUADRA 4 CONJUNTO E AE 5 

- SOBRADINHO 
- 1 1 - 

CEP Ações 

Móveis 

SIA TRECHO 3 LOTES 

625/695, ED. SIA CENTRO 

EMPRESARIAL, COBERTURA 

“C” 

- 1 1 - 

Sede 

Administrativa 

SIA TRECHO 3 LOTES 

625/695, ED. SIA CENTRO 

EMPRESARIAL, COBERTURA 

“C” 

- 4 - 
1 

 

Recanto das 

artes 

QUADRA 102 ÁREA ESPECIAL 

- RECANTO DAS EMAS - CEP 

70297-400 

1 - - - 

Administração 

Regional – 

Santa Maria 

QUADRA CENTRAL 01 

CONJUNTO H LOTE 01 - 

SANTA MARIA - CEP 72535-

080 

1 - - - 
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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

49 

Localidade Endereço 

Equipamentos por Unidade 

MF Tipo 1 

– Mono 

A4 – 

 30 PPM 

MF Tipo 

2 – Mono 

A4 – 

  50 PPM 

MF Tipo 

3 – 

Mono A4 

– 

40 PPM 

 MF Tipo 

4 – Color 

A3 – 

40 PPM 

Casa Azul 

CASA AZUL - QN 311 

CONJUNTO 3 ÁREA ESPECIAL 

- SAMAMBAIA - CEP 72307-

000 

1 - - - 

Administração 

Regional – 

São Sebastião 

QUADRA 101 - SÃO 

SEBASTIÃO - CEP 71692-090 
1 - - - 

CAPEMI – Lar 

Fabiano de 

Cristo 

ESTRADA DO VALE DO 

AMANHECER ARAPOANGAS – 

PLANALTINA – DF 

1 - - - 

Administração 

Regional - 

Brazlândia 

MUSEU DE BRAZLÂNDIA – 

RUA DO LAGO, S/N SETOR 

NORTE - BRAZLÂNDIA 

1 - - - 

TOTAIS 6 18 9 2 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020 

ANEXO IV 

MINUTA DA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac-DF. Endereço: SIA Sul, 

Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF, CEP: 

71.200-030, CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03, Telefone (61) 3313-8811. Representado pelo 

Presidente do Conselho Regional do Senac - DF, resolvem em face da classificação das 

propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços nº 13/2020, 

registrar os preços para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de 

equipamentos destinados à execução de serviços de impressão na modalidade de outsourcing, 

abrangendo o fornecimento de impressoras multifuncionais, com fornecimento de insumos e 

peças de reposição, para atender as demandas das Unidades do Senac-DF, da empresa cujos 

itens foram homologados e adjudicados, doravante designado FORNECEDOR(A), em 

conformidade com o Edital, seus anexos e com as cláusulas e condições que seguem. 

1 - OBJETO 

1.1 -  A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a eventual contratação de 

empresa especializada no fornecimento de equipamentos destinados à execução de serviços de 

impressão na modalidade de outsourcing, abrangendo o fornecimento de impressoras 

multifuncionais, com fornecimento de insumos e peças de reposição, para atender as demandas 

das Unidades do Senac-DF, a seguir Preços Registrados e Empresa Fornecedora: 

2 - FORNECEDOR 

1) ................., com sede na ........, inscrita no CNPJ n.º............, neste ato representada pelo 

Sr. ........., portador da Carteira de Identidade n.º ......, e do CPF n.º ........ 

Nº DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO 

    

    

3 - VALIDADE DOS PREÇOS 

3.1 - Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de 

mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso. 

http://www.df.senac.br/
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3.2 - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Senac-DF não estará 

obrigado a adquirir os materiais e serviços, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de 

Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 

recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao 

beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

3.3 - A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o fornecedor assume o compromisso 

de atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na 

íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente 

cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

3.4 - A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão do Pedido de 

Compra, emitido pela Divisão de Administração e Finanças - DAF, a qual deverá ser retirada 

pelo fornecedor. 

4 - CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

4.1 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

4.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

preço praticado no mercado, o Senac-DF convocará o fornecedor visando à negociação para 

redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

4.3 - Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, podendo 

nesta hipótese o Senac-DF convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 

negociação. 

4.4 - Quando o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 

Senac-DF poderá: 

I – liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do 

pedido de fornecimento; 

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não havendo 

êxito nas negociações, o Senac-DF procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

5.1 - Os materiais e serviços deverão ser entregues na totalidade do Pedido de Compra, no 

endereço: SIA Trecho 3 Lotes 625 /695 – Edifício SIA Centro Empresarial, Cobertura C - Zona 
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Industrial, Guará – Brasília – DF (Sede Administrativa), rigorosamente dentro das condições 

previstas no edital e seus anexos, com a marca registrada nesta Ata de Registro de Preço. 

5.2 - Os serviços e equipamentos deverão ser entregues e instalados no SENAC-DF, pelo 

próprio FABRICANTE ou por técnico(s) da empresa fornecedora devidamente certificada pelo 

FABRICANTE dos equipamentos, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal e do 

Pedido de Compra e de acordo com os prazos previstos no Anexo I do edital. 

5.3 – O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da Nota 

Fiscal de acordo com a entrega dos materiais e serviços. 

5.4 - O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem bancária na conta 

corrente da CONTRATADA ou mediante apresentação de fatura (nota fiscal com código de 

barras). 

5.5 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendurar a liquidação de qualquer obrigação 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo esse atraso decorrente 

do inadimplemento de obrigações acarretará perda do direito ao pleito de reajustamento de 

preços. 

5.6 - Somente será efetuado o pagamento dos materiais e serviços solicitados no Pedido de 

Compra, de acordo com as necessidades do Senac-DF. Fica expressamente estabelecido que 

os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos materiais e 

serviços de acordo com as condições previstas neste Edital e nos demais documentos da 

licitação. 

6 - OBRIGAÇÕES DO SENAC-DF 

6.1 - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários para 

atendimento das necessidades da CONTRATADA, no que diz respeito a atividades de suporte 

remoto e registro de ocorrências;  

6.2 - Designar o número de auditores que considerar necessário como responsáveis, devendo 

os mesmos, principalmente:  

a) Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de 

serviços; 

b) Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o 

especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 

6.3 - Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pela CONTRATADA;  

http://www.df.senac.br/
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6.4 - Permitir, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o acesso dos representantes 

e/ou empregados da CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente 

identificados;  

6.5 - Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos;  

6.6 - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços, disponibilizando 

ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas necessárias em 

qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços;   

6.7 - O Fiscal da Ata de Registro de Preços, designado pelo SENAC-DF, terá as seguintes 

atribuições: 

a) Expedir ordem de serviço para a execução das atividades; 

b) Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada; 

c) Comunicar ao representante da CONTRATADA sobre descumprimento da Ata de 

Registro de Preços e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

d) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento das 

obrigações previstas no edital e seus anexos;  

e) Atestar a execução do objeto desta Ata de Registro de Preços. 

7 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

7.1 - Entregar em sua totalidade a quantidade dos materiais e serviços solicitados no Pedido 

de Compra, de acordo com a necessidade do Senac-DF, bem como a Nota Fiscal, na data em 

horários indicados nesta Ata de Registro de Preços. 

7.2 - Responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros decorrentes da não entrega dos materiais e 

serviços solicitados. 

7.3 - Manter os preços dos materiais e serviços durante a vigência da presente Ata, conforme 

proposta de preços apresentada, parte integrante do processo licitatório. 

7.4 - Os impostos, taxas e fretes e outras despesas oriundas do fornecimento, correrão por 

conta do fornecedor. 

7.5 - O não cumprimento do prazo de entrega que gerar prejuízos ao Senac-DF poderá 

acarretar responsabilidade do Fornecedor. 

7.6 - Responsabilizar-se pela quantidade de materiais e serviços a ser fornecido ao Senac-DF. 

http://www.df.senac.br/


 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 03 Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828    www.df.senac.br 

54 

7.7 - Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica da 

CONTRATANTE para o atendimento de primeiro nível a seus usuários, a CONTRATADA deverá 

ministrar treinamento a essa equipe nos seguintes aspectos: 

a) Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, 

digitalização, OCR e cópias); 

b) Solução de defeitos comuns, como atolamento de papel; 

c) Troca de suprimentos; 

d) Configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso; 

e) Configuração e repasse de conhecimento para a Utilização do software de 

gerenciamento; 

f) Quaisquer outras ações julgadas pertinentes, para o uso correto dos equipamentos. 

7.8  O treinamento deverá ser realizado de forma presencial nas dependências da 

CONTRATANTE, conforme os endereços constantes neste Edital, devendo ocorrer ao final da 

instalação de cada equipamento; 

7.9 Para cada equipamento instalado, o funcionário da CONTRATADA responsável pela 

instalação deverá promover a transferência de conhecimento aos usuários finais dos 

equipamentos, compreendendo as mesmas informações constantes nos itens anteriores, no que 

se aplicar; 

7.10 Será emitido pela CONTRATADA, termo individual de instalação de cada equipamento, 

com aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de início para a 

contabilização de páginas impressas e copiadas. As eventuais páginas impressas nos testes 

iniciais dos equipamentos não serão contabilizadas para efeito de faturamento; 

7.11 Comunicar à CONTRATANTE, antecipadamente, a data e horário da entrega e instalação 

dos equipamentos, realizando-a somente mediante aprovação da mesma; 

7.12 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento e instalação dos 

equipamentos, inclusive frete, seguro, cargas e descargas, desde a origem até sua entrega no 

local de instalação; 

7.13 Encaminhar à CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias, após a conclusão da 

entrega e instalação dos equipamentos, um relatório contendo o número da respectiva nota 

fiscal de entrega, com a indicação do número de série, modelo e local de instalação;  
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7.14 Efetuar, quando solicitado, em caso de necessidade ou adequação do parque, sem 

quaisquer ônus para a CONTRATANTE, a transferência de equipamentos de um local para outro 

em, até, 05 (cinco) dias úteis; 

7.15 Efetuar periodicamente os serviços de manutenção preventiva, em intervalos regulares, 

de acordo com a recomendação do FABRICANTE dos equipamentos e em conformidade com as 

necessidades de cada localidade. Não havendo nenhuma indicação do FABRICANTE essa 

atividade deverá ser feita pelo menos mensalmente; 

7.16 Prestar assistência técnica corretiva aos equipamentos, nos prazos descritos neste 

documento e/ou demais anexos; 

7.17 A assistência técnica deverá ser prestada “on site”, no horário compreendido entre 

08h30 e 17h30, de 2ª a 6ª feira (somente dias úteis); 

7.18 Providenciar a imediata reposição de equipamentos que estejam inoperantes, seja por 

manutenção preventiva, manutenção corretiva, avarias ou acidentes, que não possuam 

condição para manutenção no local; 

7.19 Disponibilizar, para a abertura de chamados técnicos, os meios de comunicação, 

compreendendo: 

a) Portal de atendimento Web, 0800 (ou outro tipo de DDG) ou telefone local, de forma que 

o Senac-DF não tenha que pagar interurbano para requerer e acompanhar chamados 

técnicos; 

b) Desejável integração com o Service Desk da CONTRATANTE; 

c) Notificar através de e-mail o andamento e o encerramento dos chamados. 

7.20 Fornecer à CONTRATANTE, quando solicitado, as estatísticas e informações oriundas da 

utilização dos meios destinados à abertura dos chamados; 

7.21 Os registros das demandas deverão possuir, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Modelo e nº de série/patrimônio do equipamento; 

b) Local de instalação; 

c) Pessoa de contato; 

d) Descrição do defeito. 

7.22 Ao término de cada atendimento de um chamado técnico, a CONTRATADA deverá 

apresentar ao usuário solicitante ou responsável pelo departamento responsável pela abertura 

do chamado a ordem de serviço (OS) para que o mesmo confirme o atendimento; 
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7.23 Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE relatório mensal 

detalhado dos atendimentos realizados durante o mês correspondido; 

7.24 As despesas relativas à destinação final de toners, cartuchos e demais suprimentos, 

embalagens dos equipamentos, exceto papel, necessários para o fiel cumprimento do objeto 

contratado, ficará a cargo da CONTRATADA;  

7.25 Também será de sua única responsabilidade o recolhimento dos suprimentos utilizados, 

dos resíduos dos processos de manutenção e a limpeza dos equipamentos, que deverão ser 

tratados de forma ambientalmente adequada, em respeito às normas de logística reversa 

previstas na legislação ambiental vigente no País; 

7.26 A CONTRATADA deverá apresentar comprovação de cumprimento do seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A periodicidade para a apresentação da referida 

comprovação será definida pela área de Sustentabilidade do Senac-DF, que será a responsável 

pelo acompanhamento dessa atividade. 

7.27 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, por meio de responsável(is) técnico(s) devidamente habilitado(s); 

7.28 Disponibilizar os equipamentos na data fixada na autorização dos serviços, nos locais e 

horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo 

que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido; 

7.29 Arcar com todas as despesas relativas ao toner, troca de cilindro e revelador, 

fotocondutor, fusor e demais suprimentos, exceto papel, necessário ao fiel cumprimento do 

objeto do contrato; 

7.30 Manter no local indicado pelo Senac-DF estoque de suprimentos mínimo para 01 (um) 

mês de consumo dos equipamentos e efetuar por sua conta a reposição daqueles que exijam a 

presença de técnicos especializados (revelador, cilindro e demais suprimentos), tendo como 

base a durabilidade dos insumos de cada modelo; 

7.31 Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguros 

obrigatórios, seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros; 

7.32 Manter a regulagem dos equipamentos, preservando as suas características originais 

para que sejam minimizados os níveis de falhas, visando contribuir com o atendimento dos 

programas de redução de desperdício de papel. A constatação de inadimplemento dessas 

exigências ensejará a substituição imediata do equipamento, sob pena de sanções ou rescisão 

contratual; 
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7.33 Substituir, em definitivo, o equipamento por outro, com as mesmas características e 

capacidade ou superior, quando o mesmo apresentar repetidamente (máximo de 03 vezes em 

até 90 (noventa) dias), os mesmos defeitos; 

7.34 Em caso de substituição ou devolução de equipamento reparado, a CONTRATADA deverá 

proceder todas as configurações necessárias ao perfeito funcionamento do mesmo, conforme as 

atividades exercidas pelo setor; 

7.35 Designar para os serviços somente profissionais capacitados, portando crachás de 

identificação individuais; 

7.36 Atender, de imediato, as solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de 

funcionários não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços ao 

Senac-DF; 

7.37 Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

7.38 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da 

licitação; 

7.39 Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar à CONTRATANTE, quaisquer 

fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado 

final dos serviços; 

7.40 Disponibilizar (instalar e configurar) os aplicativos de gerenciamento e contabilização 

para a CONTRATANTE, possibilitando controle e gerenciamento de cópias e impressões; 

7.41 Prestar os serviços de acordo com as condições e Níveis de Serviço descritos no contrato 

e na presente Especificação de Materiais e Serviços e seus anexos;  

7.42 Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que venham a 

ser solicitadas pelo Senac-DF sobre os serviços realizados;  

7.43 Disponibilizar meios para que o Senac-DF possa, quando julgar necessário, vistoriar e 

fiscalizar os serviços executados. Tal vistoria deve compreender a possibilidade do Senac-DF 

assistir os procedimentos de atendimento e controle dos incidentes;  

7.44 Considerar que a ação da fiscalização do Senac-DF não exonera a CONTRATADA de suas 

responsabilidades contratuais;  
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7.45 Assumir inteira responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços de 

manutenção e suporte que efetuar, assim como pelos danos decorrentes da realização dos 

mesmos;  

7.46 Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto imediato 

que representarão a empresa perante o Senac-DF;  

7.47 Em função da natural e esperada evolução tecnológica que venha a suplantar e 

substituir as anteriores, a CONTRATADA poderá oferecer equipamentos e softwares com 

configurações superiores aos descritos em sua proposta de preços, com a anuência da 

CONTRATANTE, sem qualquer aumento dos valores registrados em contrato; 

7.48 Qualquer alteração nas especificações técnicas dos equipamentos em função de 

atualização tecnológica deverá ser formalizada através de comunicado protocolado junto à 

CONTRATANTE, e deverá ser obtido aceite formal por parte deste; 

7.49 Designar um Gestor do Contrato onde o mesmo deverá ter as seguintes atribuições: 

a) Manter a periodicidade dos níveis de serviço contratados; 

b) Manter contato com o preposto do Senac-DF; 

c) Auditoria e acompanhamento constante dos serviços de manutenção efetuados. 

7.50 Manter sigilo sobre as informações recebidas do Senac-DF em decorrência dos serviços 

prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, senão, a seus 

funcionários que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços contratados 

pelo Senac-DF, sob pena de responderem por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade penal de seus representantes legais e funcionários. 

8 – OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 

8.1 - As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, trocando 

informações que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma, 

dentro dos prazos determinados nesta Ata de Registro de Preços; 

8.2 - As partes obrigam-se, incondicionalmente, a manter sigilo sobre toda e qualquer 

informação obtida uma da outra, direta ou indiretamente, decorrente da execução desta Ata de 

Registro de Preços, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou 

permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não podendo revelar a 

estranhos, sob qualquer hipótese; 

8.3 - As partes reconhecem e concordam que cada uma detém e manterá todos os direitos de 

propriedade intelectual sobre toda e qualquer obra ou produto Tecnológico na sua área de 
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tecnologia da informação, pré-existente à prestação dos serviços previstos nesta Ata de 

Registro de Preços, assim como sobre todos os aperfeiçoamentos, as modificações e/ou 

derivações dos mesmos; 

8.4 - Cada parte assegurará, no tocante ao seu fornecimento e serviços prestados, a plena e 

total responsabilidade por qualquer eventual infração aos direitos de terceiros. Esses direitos 

estão relacionados a patentes, propriedade industrial e/ou intelectual; 

8.5 - Cada parte continuará proprietária de suas marcas, patentes, produtos, serviços, 

metodologias, programas (softwares), copyright e direitos autorais e de propriedade industrial 

e/ou intelectual; 

8.6 - A CONTRATADA declara que os softwares e sistemas que utilizar para a execução dos 

serviços objeto desta Ata de Registro de Preços são de sua propriedade ou por ela 

regularmente contratados/adquiridos, e que não infringem quaisquer patentes ou direitos 

autorais; responsabilizando-se, individualmente, pelas perdas e danos e lucros cessantes 

resultantes, inclusive honorários advocatícios, custos e despesas processuais, juros moratórios, 

ou quaisquer outras despesas decorrentes de qualquer ação judicial por acusação da espécie. 

9 - SANÇÕES 

9.1 - Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante estará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às 

seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – Multa: 

a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 

de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 

impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 

b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 

retirar ou aceitar a Ata de Registro de Preços. 

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 

valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 

Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
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e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

9.2 - O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, descontado de 

eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

9.3 – O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao Senac-DF o direito 

de rescindir unilateralmente o contrato ou documento compatível, sem prejuízo de outras 

penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o Senac-DF por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 

I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da 

notificação; 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VII - não mantiver a proposta. 

10 - USUÁRIOS PARTICIPANTES 

10.1 - Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços as entidades do Sistema S, mediante 

prévia consulta ao Senac-DF, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecidas a ordem de classificação. 

10.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos 

quantitativos registrados na Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 

assumidas com o Senac-DF. 

10.3 - As aquisições ou contratações adicionais por outros Departamentos não poderão 

exceder, ao quíntuplo da quantidade registrada na presente Ata de Registro de Preços. As 

contratações de cada entidade aderente não poderão exceder, individualmente, a 100% (cem 

por cento) dos quantitativos dos itens registrados. 

11 - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

11.1 - O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 
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I - descumprir as condições assumidas nesta Ata de Registro de Preços; 

II - não entregar os materiais e serviços em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-

DF, sem justificativa aceitável e devidamente formalizada; 

III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF. 

11.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do Senac-DF. 

11.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preços na ocorrência de 

fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

Brasília,...... de .................... de 2020 

 

 

Diretor Regional  

Senac-DF 

 

 

Presidente do Conselho Regional 

Senac-DF 

 

 

 

FORNECEDOR(ES) 

 

Testemunhas: 

1ª. __________________________ 

2ª. __________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2020 

 

ANEXO V 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Contrato de Prestação de Serviços entre o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac-DF e 

a Empresa ................., na forma e condições 

abaixo. 

CONTRATANTE Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Senac - DF. Endereço: SIA Sul, 

Trecho 03, Lotes 625/695, Ed. SIA Centro Empresarial, Cobertura “C”, Brasília-DF, CEP: 

71.200-030, CNPJ/MF: 03.296.968/0001-03. Representado pelo Presidente do Conselho 

Regional do Senac - DF, Senhor .................. brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº. 

........ SSP/XX e CPF nº ........, residente e domiciliado em Brasília - DF e pelo Diretor Regional 

do Senac - DF, Senhor ........., portador da Carteira de Identidade nº  e CPF nº ......., residente 

e domiciliado em Brasília - DF. 

CONTRATADA: ........................... Endereço: ......................... CEP: ....... Fone (..) ........, 

CNPJ/MF nº. ................. Representada pelo seu ................., Senhor .........., brasileiro, 

Carteira de Identidade: nº. ............, CPF nº. .............., residente e domiciliado em ........... . 

As partes acima decidem firmar entre si o presente Contrato, segundo os termos e as condições 

seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste contrato constitui o registro de preço para a eventual contratação 

de empresa especializada no fornecimento de equipamentos destinados à execução de serviços 

de impressão na modalidade de outsourcing, abrangendo o fornecimento de impressoras 

multifuncionais, com fornecimento de insumos e peças de reposição contratação, para atender 

as demandas das Unidades do Senac-DF. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

Vinculam-se ao presente Contrato, independente de sua transcrição, o Edital do 

Pregão Eletrônico Nº 13/2020, seus Anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 
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I - Previamente às primeiras instalações, com intuito de habilitar a equipe técnica da 

CONTRATANTE para o atendimento de primeiro nível a seus usuários, a CONTRATADA deverá 

ministrar treinamento a essa equipe nos seguintes aspectos: 

a) Utilização básica e operação dos equipamentos (alimentação de papel, impressão, 

digitalização, OCR e cópias); 

b) Solução de defeitos comuns, como atolamento de papel; 

c) Troca de suprimentos; 

d) Configuração de parâmetros de impressão e recomendações de uso; 

e) Configuração e repasse de conhecimento para a Utilização do software de 

gerenciamento; 

f) Quaisquer outras ações julgadas pertinentes, para o uso correto dos equipamentos. 

II - O treinamento deverá ser realizado de forma presencial nas dependências da 

CONTRATANTE, conforme os endereços constantes neste Edital, devendo ocorrer ao final da 

instalação de cada equipamento; 

III - Para cada equipamento instalado, o funcionário da CONTRATADA responsável pela 

instalação deverá promover a transferência de conhecimento aos usuários finais dos 

equipamentos, compreendendo as mesmas informações constantes nos itens anteriores, no que 

se aplicar; 

IV - Será emitido pela CONTRATADA, termo individual de instalação de cada equipamento, com 

aferição do contador interno do equipamento e indicação da data de início para a contabilização 

de páginas impressas e copiadas. As eventuais páginas impressas nos testes iniciais dos 

equipamentos não serão contabilizadas para efeito de faturamento; 

V - Comunicar à CONTRATANTE, antecipadamente, a data e horário da entrega e instalação dos 

equipamentos, realizando-a somente mediante aprovação da mesma; 

VI - Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento e instalação dos 

equipamentos, inclusive frete, seguro, cargas e descargas, desde a origem até sua entrega no 

local de instalação; 

VII - Encaminhar à CONTRATANTE no prazo de até 05 (cinco) dias, após a conclusão da entrega 

e instalação dos equipamentos, um relatório contendo o número da respectiva nota fiscal de 

entrega, com a indicação do número de série, modelo e local de instalação;  
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VIII - Efetuar, quando solicitado, em caso de necessidade ou adequação do parque, sem 

quaisquer ônus para a CONTRATANTE, a transferência de equipamentos de um local para outro 

em, até, 05 (cinco) dias úteis; 

IX - Efetuar periodicamente os serviços de manutenção preventiva, em intervalos regulares, de 

acordo com a recomendação do FABRICANTE dos equipamentos e em conformidade com as 

necessidades de cada localidade. Não havendo nenhuma indicação do FABRICANTE essa 

atividade deverá ser feita pelo menos mensalmente; 

X - Prestar assistência técnica corretiva aos equipamentos, nos prazos descritos neste 

documento e/ou demais anexos; 

XI - A assistência técnica deverá ser prestada “on site”, no horário compreendido entre 08h30 e 

17h30, de 2ª a 6ª feira (somente dias úteis); 

X - Providenciar a imediata reposição de equipamentos que estejam inoperantes, seja por 

manutenção preventiva, manutenção corretiva, avarias ou acidentes, que não possuam 

condição para manutenção no local; 

XI - Disponibilizar, para a abertura de chamados técnicos, os meios de comunicação, 

compreendendo: 

a) Portal de atendimento Web, 0800 (ou outro tipo de DDG) ou telefone local, de forma que 

o Senac-DF não tenha que pagar interurbano para requerer e acompanhar chamados 

técnicos; 

b) Desejável integração com o Service Desk da CONTRATANTE; 

c) Notificar através de e-mail o andamento e o encerramento dos chamados. 

XII - Fornecer à CONTRATANTE, quando solicitado, as estatísticas e informações oriundas da 

utilização dos meios destinados à abertura dos chamados; 

XIII - Os registros das demandas deverão possuir, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Modelo e nº de série/patrimônio do equipamento; 

b) Local de instalação; 

c) Pessoa de contato; 

d) Descrição do defeito. 

XIV - Ao término de cada atendimento de um chamado técnico, a CONTRATADA deverá 

apresentar ao usuário solicitante ou responsável pelo departamento responsável pela abertura 

do chamado a ordem de serviço (OS) para que o mesmo confirme o atendimento; 
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XV - Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE relatório mensal 

detalhado dos atendimentos realizados durante o mês correspondido; 

XVI - As despesas relativas à destinação final de toners, cartuchos e demais suprimentos, 

embalagens dos equipamentos, exceto papel, necessários para o fiel cumprimento do objeto 

contratado, ficará a cargo da CONTRATADA;  

XVII - Também será de sua única responsabilidade o recolhimento dos suprimentos utilizados, 

dos resíduos dos processos de manutenção e a limpeza dos equipamentos, que deverão ser 

tratados de forma ambientalmente adequada, em respeito às normas de logística reversa 

previstas na legislação ambiental vigente no País; 

XVIII - A CONTRATADA deverá apresentar comprovação de cumprimento do seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. A periodicidade para a apresentação da referida 

comprovação será definida pela área de Sustentabilidade do Senac-DF, que será a responsável 

pelo acompanhamento dessa atividade. 

XIX - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente, por meio de responsável(is) técnico(s) devidamente habilitado(s); 

XX - Disponibilizar os equipamentos na data fixada na autorização dos serviços, nos locais e 

horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo 

que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido; 

XXI - Arcar com todas as despesas relativas ao toner, troca de cilindro e revelador, 

fotocondutor, fusor e demais suprimentos, exceto papel, necessário ao fiel cumprimento do 

objeto do contrato; 

XXII - Manter no local indicado pelo Senac-DF estoque de suprimentos mínimo para 01 (um) 

mês de consumo dos equipamentos e efetuar por sua conta a reposição daqueles que exijam a 

presença de técnicos especializados (revelador, cilindro e demais suprimentos), tendo como 

base a durabilidade dos insumos de cada modelo; 

XXIII - Arcar com todas as despesas e encargos fiscais, previdenciários, sociais, seguros 

obrigatórios, seguro contra roubo, furto, danos materiais e pessoais, inclusive de terceiros; 

XXIV - Manter a regulagem dos equipamentos, preservando as suas características originais 

para que sejam minimizados os níveis de falhas, visando contribuir com o atendimento dos 

programas de redução de desperdício de papel. A constatação de inadimplemento dessas 

exigências ensejará a substituição imediata do equipamento, sob pena de sanções ou rescisão 

contratual; 
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XXV - Substituir, em definitivo, o equipamento por outro, com as mesmas características e 

capacidade ou superior, quando o mesmo apresentar repetidamente (máximo de 03 vezes em 

até 90 (noventa) dias), os mesmos defeitos; 

XXVI - Em caso de substituição ou devolução de equipamento reparado, a CONTRATADA deverá 

proceder todas as configurações necessárias ao perfeito funcionamento do mesmo, conforme as 

atividades exercidas pelo setor; 

XXVIII - Designar para os serviços somente profissionais capacitados, portando crachás de 

identificação individuais; 

XXIX - Atender, de imediato, as solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de 

funcionários não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços ao 

Senac-DF; 

XXX - Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos causados à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes da execução do contrato; 

XXXI - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação/qualificação na fase da 

licitação; 

XXXII - Prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar à CONTRATANTE, 

quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o 

resultado final dos serviços; 

XXXIII - Disponibilizar (instalar e configurar) os aplicativos de gerenciamento e contabilização 

para a CONTRATANTE, possibilitando controle e gerenciamento de cópias e impressões; 

XXXIV - Prestar os serviços de acordo com as condições e Níveis de Serviço descritos no 

contrato e na presente Especificação de Materiais e Serviços e seus anexos;  

XXXV - Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e informações técnicas que venham a 

ser solicitadas pelo Senac-DF sobre os serviços realizados;  

XXXVI - Disponibilizar meios para que o Senac-DF possa, quando julgar necessário, vistoriar e 

fiscalizar os serviços executados. Tal vistoria deve compreender a possibilidade do Senac-DF 

assistir os procedimentos de atendimento e controle dos incidentes;  

XXXVII - Considerar que a ação da fiscalização do Senac-DF não exonera a CONTRATADA de 

suas responsabilidades contratuais;  
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XXXVIII - Assumir inteira responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços de 

manutenção e suporte que efetuar, assim como pelos danos decorrentes da realização dos 

mesmos;  

XXXIX - Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto 

imediato que representarão a empresa perante o Senac-DF;  

XL - Em função da natural e esperada evolução tecnológica que venha a suplantar e substituir 

as anteriores, a CONTRATADA poderá oferecer equipamentos e softwares com configurações 

superiores aos descritos em sua proposta de preços, com a anuência da CONTRATANTE, sem 

qualquer aumento dos valores registrados em contrato; 

XLI - Qualquer alteração nas especificações técnicas dos equipamentos em função de 

atualização tecnológica deverá ser formalizada através de comunicado protocolado junto à 

CONTRATANTE, e deverá ser obtido aceite formal por parte deste; 

XLII - Designar um Gestor do Contrato onde o mesmo deverá ter as seguintes atribuições: 

a) Manter a periodicidade dos níveis de serviço contratados; 

b) Manter contato com o preposto do Senac-DF; 

c) Auditoria e acompanhamento constante dos serviços de manutenção efetuados. 

XLIII - Manter sigilo sobre as informações recebidas do Senac-DF em decorrência dos serviços 

prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, senão, a seus 

funcionários que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços contratados 

pelo Senac-DF, sob pena de responderem por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade penal de seus representantes legais e funcionários. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE: 

I - Prover, dar suporte e garantir o funcionamento de links de dados e voz, necessários para 

atendimento das necessidades da CONTRATADA, no que diz respeito a atividades de suporte 

remoto e registro de ocorrências;  

II - Designar o número de auditores que considerar necessário como responsáveis, devendo os 

mesmos, principalmente:  

a) Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação de 

serviços; 
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b) Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o 

especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida. 

III - Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços realizados pela CONTRATADA;  

IV - Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados da 

CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados;  

V - Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos;  

VI - Fornecer condições adequadas de trabalho para a execução dos serviços, disponibilizando 

ambientes, mobiliários, equipamentos, softwares e outras ferramentas necessárias em 

qualidade e tempo hábil para a plena execução dos serviços; 

VII - O Fiscal do Contrato, designado pelo SENAC-DF, terá as seguintes atribuições: 

a) Expedir ordem de serviço para a execução das atividades; 

b) Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada; 

c) Comunicar ao representante da CONTRATADA sobre descumprimento do contrato e 

d) Indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

e) Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de 

cláusula contratual;  

g) Atestar a execução do objeto do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 

São obrigações das PARTES: 

I - As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, trocando 

informações que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma, 

dentro dos prazos determinados neste Contrato; 

II - As partes obrigam-se, incondicionalmente, a manter sigilo sobre toda e qualquer 

informação obtida uma da outra, direta ou indiretamente, decorrente da execução deste 

Contrato, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o 

acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não podendo revelar a estranhos, sob 

qualquer hipótese; 

III - As partes reconhecem e concordam que cada uma detém e manterá todos os direitos de 

propriedade intelectual sobre toda e qualquer obra ou produto Tecnológico na sua área de 
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tecnologia da informação, pré-existente à prestação dos serviços previstos neste Contrato, 

assim como sobre todos os aperfeiçoamentos, as modificações e/ou derivações dos mesmos; 

IV - Cada parte assegurará, no tocante ao seu fornecimento e serviços prestados, a plena e 

total responsabilidade por qualquer eventual infração aos direitos de terceiros. Esses direitos 

estão relacionados a patentes, propriedade industrial e/ou intelectual; 

V - Cada parte continuará proprietária de suas marcas, patentes, produtos, serviços, 

metodologias, programas (softwares), copyright e direitos autorais e de propriedade industrial 

e/ou intelectual; 

VI - A CONTRATADA declara que os softwares e sistemas que utilizar para a execução dos 

serviços objeto deste Contrato são de sua propriedade ou por ela regularmente 

contratados/adquiridos, e que não infringem quaisquer patentes ou direitos autorais; 

responsabilizando-se, individualmente, pelas perdas e danos e lucros cessantes resultantes, 

inclusive honorários advocatícios, custos e despesas processuais, juros moratórios, ou 

quaisquer outras despesas decorrentes de qualquer ação judicial por acusação da espécie. 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O presente Contrato tem por valor global R$ ............ (............). 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será efetuado dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis 

após apresentação da Nota Fiscal/fatura do fornecedor contendo a descrição do produto, 

conforme especificações do objeto licitado e aceite no verso da nota fiscal do servidor do 

Senac-DF, responsável pela fiscalização do Contrato. 

Parágrafo Segundo: O pagamento será efetuado por intermédio de boleto ou ordem bancária 

na conta corrente da CONTRATADA ou mediante apresentação de fatura (nota fiscal com código 

de barras). 

Parágrafo Terceiro: Nos valores apresentados deverão estar inclusos impostos, taxas e 

contribuições, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, lucro e 

outros necessários para ao cumprimento integral do objeto deste Contrato. 

Parágrafo Quarto: No caso de eventuais erros de faturamento, atraso e/ou não recebimento 

de faturas emitidas pela CONTRATADA, solicitará a CONTRATANTE a emissão de novas faturas. 

Tal emissão deverá ocorrer ainda dentro do mês de vencimento das referidas faturas, não 

podendo essas serem emitidas nos meses subsequentes. Neste caso as datas de vencimento 

deverão ser prorrogadas de acordo com a solicitação da CONTRATANTE.  
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Parágrafo Quinto: Em caso de descumprimento do Parágrafo Quarto, a CONTRATADA estará 

sujeita a aplicação da multa de 10% prevista na Cláusula Nona, Parágrafo Primeiro, inciso II, 

alínea "a". 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE 

O valor deste Contrato será fixo e irreajustável durante a vigência e somente 

poderá ser reajustado em caso de renovação, usando-se como índice o IGP-M ou, na ausência 

deste, outro índice que venha a ser previamente acordado entre as partes. 

CLÁUSULA OITOVA – VIGÊNCIA 

O Presente Contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses, com início a partir da 

data de assinatura, podendo ser renovado por igual período, até o prazo máximo de 60 

(sessenta) meses, caso seja do interesse de ambas as partes, mediante comunicação expressa. 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

Parágrafo Primeiro. Em caso de inexecução total, ou qualquer outra inadimplência, a licitante 

estará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia 

defesa, às seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – Multa: 

a) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, e cancelamento da Ata de Registro 

de Preços, quando decorridos 05 (cinco) dias de inadimplemento e caracterizada a recusa ou 

impossibilidade da CONTRATADA em prestar os serviços; 

b) 10% (dez por cento), sobre o valor da compra/serviço, quando a CONTRATADA recusar 

retirar ou aceitar a Ata de Registro de Preços. 

c) 2% (dois por cento), acrescida de 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, limitada ao 

valor da mesma, em caso de atraso na entrega. Após o terceiro dia útil e a critério da 

Administração do Senac-DF, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na entrega do objeto, por 

período superior ao previsto na alínea “c”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

e) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 
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III – Suspensão do direito de participar de licitações com o Senac-DF pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

Parágrafo Segundo. O valor da multa poderá ser realizado por pagamento espontâneo, 

descontado de eventuais pagamentos devidos pelo Senac-DF ou mediante cobrança judicial. 

Parágrafo Terceiro. O inadimplemento total das obrigações contratuais assumidas, dará ao 

Senac-DF o direito de rescindir unilateralmente o contrato ou documento compatível, sem 

prejuízo de outras penalidades, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

Senac-DF por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos seguintes casos: 

I - cometer fraude fiscal; 

II - apresentar documento falso; 

III - fizer declaração falsa; 

IV - comportar-se de modo inidôneo; 

V - não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados da 

notificação; 

VI - deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

VII - não mantiver a proposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

Parágrafo Primeiro. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando: 

I - descumprir as condições assumidas neste Contrato; 

II - não entregar os materiais e serviços em sua totalidade no prazo estabelecido pelo Senac-

DF, sem justificativa aceitável e devidamente formalizada; 

III - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

IV – quando, justificadamente, não for mais do interesse do Senac-DF. 

Parágrafo Segundo. O cancelamento do Contrato, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da autoridade competente do 

Senac-DF. 

Parágrafo Terceiro. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento na ocorrência de fato 

superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 

fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 
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Fica eleito o foro de Brasília - DF para resolver ou dirimir qualquer ação ou 

execução decorrente deste Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E por estarem assim justas e de comum acordo, assinam o presente Contrato em 

02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas subscritas. 

 

Brasília,      de julho de 2020 

  

Diretor Regional do SENAC-DF Presidente do Conselho Regional do SENAC-DF 
 

 

Contratada: 

 

 

Testemunhas: 

 

 

  

  

 

 

 

 

http://www.df.senac.br/

