
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 

 

 

 

 

 

PE.EPE.018/2016 

 

 

IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVAS EM PRETO 
E BRANCO E A CORES, ATRÁVES DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, 

FORNECIMENTO DE INSUMOS SUPORTE TÉCNICO ON-SITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.epe.gov.br 

 

 

 

http://www.epe.gov.br/


 
EDITAL DE PREGÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.EPE.018/2016 
Impressão e reprodução corporativa 

CONDIÇÕES GERAIS 

Pág. 2 de 48 

 

 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 

DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA 

 

EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.EPE.018/2016 

 

 

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, doravante denominada EPE, empresa 
pública vinculada ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, criada pela Lei nº 10.847, de 
15/03/2004, com sede no SCN Q1, BLC, nº 85, salas 1712 a 1714 - Edifício Brasília Trade 
Center, CEP 70711-902, Brasília – DF e Escritório Central na Avenida Rio Branco, 1 – 9º, 
10º e 11º andares – Centro, CEP 20090-003, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.977.747/0002-61 e Inscrição Estadual nº 78.143.347, torna público para conhecimento 
dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na 
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
à Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014 aos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 6.204, de 5 de setembro de 
2007 e n° 7.203, de 4 de junho de 2010, à IN nº 02 SLTI/MP, de 30 de abril de 2008, à IN nº 
02 SLTI/MP, de 11 de outubro de 2010, Decretos n° 7174 de 12/ de maio de 2010, n° 8.194 
de 12 de fevereiro de 2014 e nº 8.538 de 06 de outubro de 2015, Lei nº 8.248, de 13 de 
outubro de 1991 e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, bem como as 
normas e condições estabelecidas neste Edital. 
 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de serviços de impressão 
para fornecimento de uma solução de impressão, reprodução e digitalização (scanning) 
corporativas em branco e preto e a cores, com fornecimento de insumos e suporte técnico 
on-site, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I e nas 
condições do Modelo de Contrato – Anexo III. 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto, 
descritas no do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, e as especificações 
técnicas constantes deste Edital prevalecerão às últimas. 

 
2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1. A sessão pública deste pregão terá início com a divulgação das propostas de preços 
recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, data e horário abaixo 
discriminados: 

Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br 

Data: 01 de Novembro de 2016 

Horário: 10h (horário de Brasília/DF) 

UASG: 325001 

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

 
3. PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados que atenderem a todas as exigências 
constantes deste Edital e seus anexos e que estiverem previamente credenciados perante o 
provedor do sistema eletrônico e com o registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2. Não poderão participar deste Pregão, na forma eletrônica, as pessoas jurídicas: 

a) em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 

b) que estejam suspensas de participar de licitação e impedido de contratar com a EPE, 
durando o prazo da sanção aplicada; 

c) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 

d) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;  

e) que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;  

f) organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos 
serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a 
empresa Contratada, bem como de pessoalidade e habitualidade, e por definição não 
existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados; e 

g) estrangeiras que não funcionem no País. 

3.3. GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO DO CONTRATO: Para fiel cumprimento das 
cláusulas e obrigações contratuais que serão firmadas, a EPE exigirá da licitante vencedora 
a prestação de garantia (conforme modelo apresentado no Anexo IV deste Edital, de acordo 
com o art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do 
valor global do Contrato a ser firmado. 

 

 
4. CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão. 

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à EPE responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. 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. 

5.2. Incumbirá, ainda, à licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

5.3. A participação no pregão ocorrerá mediante a utilização da chave de identificação e de 
senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta com o 
preenchimento dos valores unitário e total para o item. 

5.4. As licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição detalhada e o preço 
ofertado até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico – www.comprasgovernamentais.gov.br - quando, então, 
encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

5.5. No momento da elaboração e envio da proposta a licitante deverá selecionar por meio 
do sistema eletrônico as seguintes declarações: 

a) de que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em 
seu art. 34, e pelo art 48 da Lei Complementar nº 147/2014, declarando que a 
Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 
ao 49 da referida Lei Complementar, se for o caso; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus 
Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele 
definidos; 

c) de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a habilitação no 
presente processo licitatório e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

d) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, 
na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal; e 

e) de Elaboração Independente de Proposta, conforme a Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

5.6. As declarações mencionadas no subitem 5.5 serão visualizadas pelo pregoeiro na fase 
de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo 
necessidade de envio por meio de fax ou outra forma. 

5.7. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

5.8. Ao cadastrar a proposta no sítio do Sistema Comprasnet a licitante deverá detalhar a 
especificação do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição 
detalhada do objeto ofertado”. 

5.9. Encerrada a etapa de lances e quando solicitado pelo pregoeiro, a licitante classificada 
em primeiro lugar deverá encaminhar sua proposta de preços contendo as especificações 
detalhadas do objeto ofertado, em conformidade com o último lance ofertado ou valor 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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negociado. A proposta deverá ser formulada com base no Modelo de Proposta – Anexo II 
deste Edital. 

5.9.1. A Proposta Comercial deverá conter: 

a) especificação clara e completa do equipamento e serviço ofertados, sem 
conter alternativas de preço, ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado; 

b) preços unitário e total do item descrito na Planilha de Composição de 
Preços constante no Anexo II (Modelo de Proposta) deste Edital, expressos 
em R$ (reais) com aproximação de até duas casas decimais; 

c) prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação; 

d) declaração expressa de que estão incluídos nos preços cotados todos os 
impostos, taxas, fretes, contribuições parafiscais, seguros, bem como 
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas necessárias ao cumprimento 
fiel e integral do objeto do Edital e seus Anexos, nada mais sendo lícito 
pleitear a esse título; 

e) referência ao número do Edital do pregão, razão social, CNPJ, endereço 
completo, bem como seus dados bancários (nome e número do banco, 
agência e número da conta onde deseja receber os créditos); e 

f) meios de comunicação disponíveis para contato, como, por exemplo, 
telefone, fax e e-mail.  

 

5.10. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço 
ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

5.11. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente 
Edital e seus Anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

5.13. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

5.14. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste 
certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço. 

 
6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. A partir da data e horário previstos no subitem 2.1 deste Edital e, em conformidade 
com o subitem 5.4, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº PE.EPE.018/2016, 
com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances. 

 
7. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

7.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
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8. FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. Iniciada a fase competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances, 
considerando o preço global por item, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 
imediatamente informadas do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

8.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, sendo aceitos somente lances cujos 
valores sejam inferiores ao último lance registrado pela própria licitante, podendo este ser 
superior ao menor valor registrado no sistema. 

8.3. Durante o transcurso da sessão pública as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do menor valor registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 
identificação da detentora do lance. 

8.4. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem 
prejuízo dos atos realizados. 

8.4.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão pública do pregão será suspensa e reiniciará somente após 
comunicação aos participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 

8.5. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. 

8.6. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 
que transcorrerá período de tempo de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

8.7. Encerrada a etapa de lances, se couber, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso para que 
seja obtida melhor proposta. 

8.8. A negociação será realizada por meio do sistema podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 

8.9. O pregoeiro anunciará a licitante vencedora imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances da sessão pública ou após a negociação e decisão acerca da aceitação do 
lance de menor valor. 

8.10. No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira 
responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema. 

 
9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. O julgamento das propostas ocorrerá pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, 
constante no subitem 14.1 deste Edital. 

9.2. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

9.2.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal da EPE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

9.3. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado do 
julgamento das propostas de preços. 

9.4. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, 
o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
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9.4.1. Ocorrendo a situação referida no subitem 9.4., o pregoeiro poderá negociar 
com a licitante para que seja obtido melhor valor. 

 
10. HABILITAÇÃO 

10.1. Após o encerramento da fase de lances e aceitação da proposta, o pregoeiro procederá à 
verificação da habilitação da licitante classificado em primeiro lugar. 

10.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.2.1. SICAF; 
10.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União; 
10.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. 
10.2.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
10.2.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.3. A habilitação da licitante classificada em primeiro lugar será verificada por meio de 
consulta online no SICAF, abrangendo os níveis II, III, IV e VI, conforme previsto no art. 8º da 
IN/MP/SLTI nº 02/2010. 

10.3.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 
SICAF. A documentação vencida, que não possa ser obtida em sítios oficiais, deverá 
ser apresentada pela licitante. 

10.4. Relativo à Qualificação Técnica: Um ou mais Atestados ou Declarações de Capacidade 
Técnica, em nome do proponente vencedor, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprovem que a empresa já tenha executado, de forma satisfatória, serviço 
compatível com o objeto desta licitação, incluindo fornecimento de insumos e suporte técnico 
on-site. 

10.5. Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, serão visualizadas e 
impressas as Declarações cadastradas pela licitante no Sistema Comprasnet, conforme 
subitem 5.5 deste Edital. 

10.6. As licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF no nível de credenciamento exigido no item 10.3 deverão apresentar a 
seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal, à Qualificação 
Econômico-Financeira: 

10.6.1. Habilitação Jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresário ou de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades empresariais e no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, em caso de sociedades simples, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; e 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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10.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 
da Fazenda; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto deste Pregão; 

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
como objeto contratual; 

d) Prova de regularidade para com Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
proponente;  

e) Prova de regularidade para com Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
proponente; e 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Lei nº 12.440/2011). 

10.6.3. Qualificação Econômico-Financeira:  

a) certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 

c) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 

d) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

e) As empresas cadastradas ou que não estejam cadastradas no SICAF no nível de 
credenciamento exigido no item 10.3, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação; e 

f) Quando sociedade anônima, a proponente deverá apresentar o Balanço 
Patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e publicado em Diário Oficial 
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e jornais de grande circulação, na forma do art. 289, caput, da Lei 6.404/76. Quando 
constituída sob outra forma societária, devera a proponente apresentar o Balanço 
acompanhado de cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livre Diário do 
qual foi extraído, de acordo como art. 5°,§ 2°, do Decreto-Lei 486/69, autenticado 
pelo órgão competente do Registro do Comércio ou pelo Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas - RCPJ. Sendo a sociedade empresária optante pelo SIMPLES, e desde 
que o objeto da licitação seja compatível com este regime tributário ou quando a 
empresa for optante pelo Lucro Presumido, e quando não mantiver Livro Diário, 
deverá apresentar seu Balanço registrado no órgão competente e sua qualificação 
econômica se dará levando em consideração o patrimônio líquido do Balanço 
Patrimonial apresentado. 

10.7. Encerrada a fase de lances, a licitante primeira classificada, deverá encaminhar à EPE a 
documentação complementar exigida para habilitação que não esteja contemplada no SICAF e 
no Sistema Comprasnet (subitem 10.7.1 deste edital), juntamente com a Proposta tratada no 
subitem 5.9 deste Edital, no prazo de 04 (quatro) horas, contado da convocação do 
pregoeiro, preferencialmente, por meio do Sistema Comprasnet – opção “Enviar Anexo”, via e-
mail editais@epe.gov.br, ou pelo fax (21) 3512-319, devendo, ainda, apresentar: 

10.7.1. A licitante deverá apresentar também a Declaração de Nepotismo – Anexo 
IV deste Edital, em atendimento ao disposto nos artigos 3º e 7º do Decreto nº 
7.203/2010, conforme modelo constante do Apenso B do Termo de Referência, 
Anexo I do presente Edital. 

10.8. Todos os documentos deverão estar em nome da licitante. Se a licitante for matriz, os 
documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos 
deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, 
comprovadamente, são emitidos em nome da matriz. 

10.9. As MEs e EPPs deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

10.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das MEs e 
EPPs, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a devida 
regularização. 

10.9.2. A documentação de comprovação da regularidade fiscal deverá ser 
apresentada no Setor de Licitações, no endereço discriminado no item 10.10 abaixo, 
encaminhada por meio do e-mail editais@epe.gov.br ou via fax (21) 3512-3198, 
dentro do prazo estabelecido no subitem anterior. 

10.9.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
implicará na decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.10. A empresa habilitada deverá, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir 
do encerramento da sessão pública, encaminhar em original ou por cópia autenticada os 
documentos tratados no subitem 5.9 e item 10 deste Edital, em envelope fechado e 
rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
Superintendência de Recursos Logísticos – SRL/LIC 
Av. Rio Branco, nº 01 – 9º andar – Centro 
CEP 20090-003 – Rio de Janeiro – RJ 
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE.EPE.018/2016 

mailto:editais@epe.gov.br
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10.11. No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação. 

10.12. Em caso de inabilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
Edital. 

10.13. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço por item e que 
cumpra todos os requisitos de habilitação. 

 

11. ESCLARECIMENTOS 

11.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente Edital e seus anexos deverá ser enviado até 3 (três) dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do endereço 
eletrônico editais@epe.gov.br. 

11.2. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos enviados fora do prazo e forma 
estabelecidos no subitem 11.1. 

 
12. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

12.1. Até dois dias úteis antes da data marcada para abertura da sessão pública qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão. 

12.1.1. A impugnação ao presente Edital deverá ser apresentada por meio do 
endereço eletrônico editais@epe.gov.br, via fax (21) 3512-3198 ou, ainda, 
protocolada no endereço discriminado no subitem 10.10 de segunda a sexta-feira, 
de 9h às 12h e de 14h às 17h. 

12.1.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 24 horas. 

12.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para a realização do certame exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formalização das propostas. 

13. RECURSOS 

13.1. Existindo a intenção de interpor recurso, a licitante deverá manifestá-la por meio 
eletrônico – Sistema Comprasnet, em campo próprio, explicitando sucintamente suas 
razões, imediatamente após a divulgação do vencedor do certame de que trata este Edital. 

13.2. Aceita a intenção de recurso, será concedido à licitante o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões de recurso, por meio eletrônico – Sistema Comprasnet. 

13.3. As demais licitantes ficarão desde logo intimadas para, caso queiram, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

13.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do 
direito ao recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada 
vencedora. 

13.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

mailto:editais@epe.gov.br
mailto:editais@epe.gov.br
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13.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Superintendência de Recursos Logísticos – SRL/LIC, na Av. Rio Branco nº 1 – 9º andar, 
Centro, Rio de Janeiro – RJ, em dias úteis, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h.  

13.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do meio eletrônico - Sistema 
Comprasnet ou enviados fora dos prazos legais. 

 
14. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. A despesa com a aquisição de que trata o objeto está estimada em R$ 1.330.418,40 
(um milhão, trezentos e trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos) 
conforme item 7 do Anexo I – Termo de Referência, e correrá à conta de recursos 
específicos consignados no orçamento da União. 

14.2. A despesa decorrente desta contratação correrá à conta do PTRES 091753 e ND 
339039. 

Nota 1: O imposto ISS deverá ser cobrado na alíquota do local onde os serviços serão 
prestados. 

Nota 2: Os Prestadores de Serviços que estiverem domiciliados em município diferente do 
Rio de Janeiro e que não efetuarem o preenchimento da Ficha de Informações de Prestador 
de outro Município (www.dief.rio.gov.br/cepom) sofrerão retenção compulsória de ISS/RJ, 
quando aplicável, por parte da EPE, em função da natureza do serviço prestado, em 
consonância com o Decreto Municipal nº 28.248/2007. 
 

15. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. Os prazos de execução e de vigência do contrato serão de 48 (quarenta e oito) meses 
e incluem o prazo de mobilização (entrega, instalação e início de operação dos 
equipamentos e suporte técnico) de até 30 (trinta) dias, todos, contados a partir da data da 
assinatura do contrato. 
 

16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

16.1. Findo o processo licitatório, a licitante vencedora e a EPE celebrarão contrato, nos 
moldes da minuta de contrato constante do Anexo III deste Edital. 

16.2. Caso a licitante vencedora não compareça dentro do prazo de 05 (cinco) dias, após 
regularmente convocada para assinar o contrato, ensejar-se-á a aplicação da multa prevista 
no subitem 17.3.1 deste Edital, bem como será aplicado o disposto no inciso XXIII, do art. 
4º da Lei nº 10.520/2002, independentemente das demais sanções previstas neste Edital. 

16.2.1. O prazo de 05 (cinco) dias poderá ser prorrogado por igual período, 
mediante solicitação justificada da licitante vencedora e aceita pela EPE. 

16.2.2. A EPE realizará consulta prévia ao SICAF e CADIN, a fim de verificar a 
situação da empresa. 

16.3. No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar o(s) 
documento(s) que lhe outorga poderes para firmar o contrato (contrato social e/ou 
procuração). 

16.4. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora poderá ser 
desclassificada se a EPE tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, 
conhecido após o julgamento. 

16.5. Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no 
subitem anterior, a EPE poderá convocar as licitantes remanescentes observando o 
disposto no subitem 16.2 deste Edital. 
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16.6. O Contrato a ser firmado em decorrência deste pregão poderá ser rescindido a 
qualquer tempo, independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou 
extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei 
nº 8.666/1993. 

16.7. Por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela participação no 
processo licitatório, poderão ser aplicadas à licitante vencedora as penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002, e no Contrato a ser firmado entre as partes. 

 
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

17.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.2. apresentar documentação falsa; 

17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. não mantiver a proposta; 

17.1.6. cometer fraude fiscal; 

17.1.7. falhar ou fraudar a execução do contrato; e 

17.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

17.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 
nº 9.784, de 1999. 

17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

17.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência. 
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18. DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrentes de fato 
superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
ou anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato 
escrito e devidamente fundamentado. Nenhuma indenização será devida às licitantes na 
hipótese de desfazimento do processo licitatório. 

18.1.1. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/1993. 

18.2. A execução do Contrato, bem como os casos omissos serão regulados pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, sob os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da Lei nº 8.666/1993, 
combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal; 

18.3. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as devidas 
consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento, de acordo com o disposto 
nos artigos 78 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

18.4. Todas as instruções e reclamações da EPE serão transmitidas por escrito diretamente 
à licitante vencedora, salvo em casos de urgência, quando poderá fazê-lo por telefone, 
tornando-a formal tão logo seja possível. 

18.5. Havendo indícios de conluio entre as licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a 
EPE comunicará os fatos verificados ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica do 
Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas. 

18.6. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos enviados 
via Comprasnet, e-mail ou fax, na forma deste Edital. 

18.7. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a EPE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

18.8. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

18.9. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

18.10. A apresentação da proposta implicará na declaração expressa da licitante, sob as 
penalidades da Lei, que está ciente de que NÃO poderá contratar com a EPE: 

18.10.1. Caso possua entre os sócios servidores da EPE, em atenção ao art. 9º, inciso 
III, da Lei nº 8666/1993;  

18.10.2. Caso seja ou possua em seus quadros, familiar de agente público que exerça 
cargo em comissão ou função de confiança, na EPE, conforme vedação estabelecida 
no art. 7º do Decreto nº 7.203/2010. 

18.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na EPE. 

18.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão. 
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18.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 
contratação. 

18.14. As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade 
de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que o seja. 

18.15. Integram este Edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência 
Anexo II – Modelo de Proposta 
Anexo III – Minuta de Contrato 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Nepotismo 
Anexo V – Modelo de Garantia de Fiel Cumprimento de Contrato 

18.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do 
objeto licitado. 

18.17. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 
10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006 e dos Decretos nºs 5.450/2005, 6.204/2007, 
7.203/2010 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2016. 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Alvaro Henrique Matias Pereira 
Diretor de Gestão Corporativa 
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1 OBJETO 

 

Contratação de empresa para fornecer solução de impressão, reprodução e digitalização 

corporativas em preto e branco e a cores, através da locação de equipamentos e 

fornecimento de insumos. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Garantir a continuidade de operação do Escritório Central da EPE, no Rio de Janeiro, e da 

sede da EPE, em Brasília, no que se refere às necessidades de impressão, cópia e 

digitalização de documentos. 

 

3 ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS / SERVIÇOS 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

A solução deverá disponibilizar basicamente as seguintes funcionalidades: 

 Impressão em preto e banco 

 Impressão a cores 

 Digitalização (scanner) em preto e branco 

 Digitalização (scanner) a cores 

 Reprodução (cópia) em preto e branco 

 Reprodução (cópia) a cores 

 

Deverão ser considerados os seguintes quantitativos: 

 3 (Três) equipamentos multifuncionais híbridos para impressão, digitalização e 

reprodução em preto e branco e a cores (Tipo 1). 

 6 (Seis) equipamentos multifuncionais híbridos para impressão, digitalização e 

reprodução em preto e branco e a cores (Tipo 2). 

 8 (Oito) equipamentos de pequeno porte para impressão a cores (Tipo 3). 

 1 (Um) equipamento multifuncional híbrido para impressão, digitalização e reprodução 

em preto e branco e a cores de velocidade moderada (Tipo 4). 

 

A modalidade de contratação dos equipamentos é por locação com tarifação por utilização, 

pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, incluindo os serviços de instalação, desinstalação 

e a garantia de funcionamento, pelo prazo de vigência do contrato. 

 

A solução fornecida deverá incluir: 

a) Fornecimento de consumíveis (papel, toners, cartuchos de tinta, foto receptores e 

outros). 

b) Manutenção preventiva e/ou corretiva on-site no Rio de Janeiro e em Brasília. 

c) Fornecimento de peças de reposição. 

d) Serviços de transporte, instalação e remoção dos equipamentos. 

e) Softwares para contabilização do uso. 
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f) Sistema Web (on-line) para registro de solicitações de atendimento e registro de 

incidentes. 

g) Outros recursos eventualmente necessários à disponibilização dos serviços contratados. 

 

Qualquer custo de instalação, desinstalação, transporte, manutenção, reparo ou substituição 

que ocorra no decorrer do contrato deverá ser assumido pela CONTRATADA, sem ônus 

para a EPE. 

 

3.2 EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos deverão possuir minimamente as seguintes especificações: 

 

3.2.1 Equipamentos Tipo 1 

Equipamento multifuncional para impressão, digitalização e reprodução em preto e 

banco e a cores. 

 

a) Impressão: 

 Tecnologia de impressão a LED, Laser, Cera (Tinta sólida) ou Jato de tinta PageWide. 

 Velocidade de impressão nominal mínima de 40 páginas por minuto - ppm. 

 Linguagem de impressão PCL, no mínimo versão 6, e POSTSCRIPT, no mínimo, versão 

3. 

 Imprimir em papel: A3, A4, Carta, Oficio, etiquetas e transparências, com gramaturas 

de até 210 g/m2 (gramas por metro quadrado). 

 Impressão paisagem (landscape) e retrato (portrait). 

 Impressão frente e verso automático (duplex). 

 Resolução mínima de 600 x 600 dpi. 

 Mínimo de 20 fontes gráficas residentes. 

 Memória mínima dedicada de 512 MB para impressão. 

 Três bandejas de alimentação distintas para A3, A4 branco e A4 reciclado, com 

capacidade de informar o tipo de papel e armazenar pelo menos 250 folhas em cada 

bandeja. 

 Bandeja de alimentação avulsa (by-pass) de, no mínimo, 50 folhas. 

 Intercalação automática (alceamento ou collating) de múltiplas cópias. 

 Imprimir arquivo de pen-drive ligado à USB. 

 Possibilitar impressão confidencial feita na memória de armazenamento do próprio 

dispositivo (mínimo 32GB), armazenada de forma criptografada e com liberação via 

senha de acesso. 

 

b) Cópia: 

 utilizando bandeja de alimentação de documentos originais com capacidade mínima de 

50 folhas com tracionador automático (ADF). 

 utilizando o vidro diretamente. 

 possibilitar reprodução automática de documentos (cópia) pelo ADF na velocidade 

mínima de 30 ppm em preto e branco e a cores, com seleção de quantidade de cópias 

de 1 a pelo menos 99. 

 frente apenas e frente e verso (via ADF e pelo vidro). 
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 em cores e em P&B. 

 permitindo ajuste de escala para redimensionar a cópia. 

 

c) Digitalização (scanner): 

 utilizando bandeja de alimentação de documentos originais com capacidade mínima de 

50 folhas com tracionador automático (ADF). 

 utilizando o vidro diretamente. 

 possibilitar digitalização de documentos em lotes pelo ADF com velocidade mínima de 

30 ppm em preto e branco e a cores.  

 frente apenas e frente e verso (via ADF e pelo vidro). 

 em cores e em P&B. 

 com OCR e sem OCR. 

 com resolução mínima de 600 x 600 dpi. 

 gerando arquivos em PDF, PDF Pesquisável, TIFF ou JPEG. 

 enviando os arquivos digitalizados para uma caixa postal via endereço de e-mail obtido 

do Active Directory. 

 enviando os arquivos digitalizados para uma pasta na rede. 

 

d) Geral: 

 Interface Ethernet 100/1000Mbps com conector RJ-45. 

 Compatibilidade com sistema operacional Windows 10, Windows 7, Windows Server 

2008  e Windows Server 2012 R2 e vir acompanhada de driver de instalação. 

 Capacidade mínima de imprimir até 70.000 páginas por mês. 

 Ser montada em gabinete ou pedestal, fornecido pela CONTRATADA. 

 

3.2.2 Equipamentos Tipo 2 

Equipamento multifuncional para impressão, digitalização e reprodução em preto e 

branco e a cores. 

 

a) Impressão: 

 Tecnologia de impressão a LED, Laser, Cera (Tinta sólida) ou Jato de tinta PageWide. 

 Velocidade de impressão nominal mínima de 40 páginas por minuto - ppm. 

 Linguagem de impressão PCL, no mínimo versão 6, e POSTSCRIPT, no mínimo, versão 

3. 

 Imprimir em papel: A4, Carta, Oficio, etiquetas e transparências, com gramaturas de até 

210 g/m2 (gramas por metro quadrado). 

 Impressão paisagem (landscape) e retrato (portrait). 

 Impressão frente e verso automático (duplex). 

 Resolução mínima de 600 x 600 dpi. 

 Mínimo de 20 fontes gráficas residentes. 

 Memória mínima dedicada de 512 MB para impressão. 

 Duas bandejas de alimentação distintas para A4 branco e A4 reciclado, com capacidade 

de informar o tipo de papel e armazenar pelo menos 250 folhas em cada bandeja. 

 Bandeja de alimentação avulsa (by-pass) de, no mínimo, 50 folhas. 

 Imprimir arquivo de pen-drive ligado à USB. 
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 Possibilitar impressão confidencial feita na memória de armazenamento do próprio 

dispositivo (mínimo 32GB), armazenada de forma criptografada e com liberação via 

senha de acesso. 

 

b) Cópia: 

 Utilizando bandeja de alimentação de documentos originais com capacidade mínima de 

50 folhas com tracionador automático (ADF). 

 Utilizando o vidro diretamente. 

 Possibilitar reprodução automática de documentos (cópia) pelo ADF na velocidade 

mínima de 30 ppm em preto e branco e a cores, com seleção de quantidade de cópias 

de 1 a pelo menos 99. 

 Frente apenas e frente e verso (via ADF e pelo vidro). 

 Em cores e em P&B. 

 Permitindo ajuste de escala para redimensionar a cópia. 

 

c) Digitalização (scanner): 

 Utilizando bandeja de alimentação de documentos originais com capacidade mínima de 

50 folhas com tracionador automático (ADF). 

 Utilizando o vidro diretamente. 

 Possibilitar digitalização de documentos em lotes pelo ADF com velocidade mínima de 

30 ppm em preto e branco e a cores.  

 Frente apenas e frente e verso (via ADF e pelo vidro). 

 Em cores e em P&B. 

 Com OCR e sem OCR. 

 Com resolução mínima de 600 x 600 dpi. 

 Gerando arquivos em PDF, PDF Pesquisável, TIFF ou JPEG. 

 Enviando os arquivos digitalizados para uma caixa postal via endereço de e-mail obtido 

do Active Directory. 

 Enviando os arquivos digitalizados para uma pasta na rede. 

 

d) Geral: 

 Interface Ethernet 100/1000Mbps com conector RJ-45. 

 Compatibilidade com sistema operacional Windows 10, Windows 7, Windows Server 

2008  e Windows Server 2012 R2 e vir acompanhada de driver de instalação. 

 Capacidade mínima de imprimir até 50.000 páginas por mês. 

 Ser montada em gabinete ou pedestal, fornecido pela CONTRATADA. 

 

3.2.3 Equipamentos Tipo 3 

Equipamento de pequeno porte para impressão a cores 

 

 Tecnologia de impressão a LED, Laser, Cera (Tinta sólida) ou Jato de tinta PageWide. 

 Linguagem de impressão PCL, no mínimo versão 6, e POSTSCRIPT, no mínimo, versão 

3. 

 Velocidade nominal mínima de 30 ppm. 
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 Imprimir em papel: A4, Carta, Oficio e etiquetas com gramaturas de até 210 g/m2 

(gramas por metro quadrado). 

 Impressão paisagem (landscape) e retrato (portrait). 

 Impressão frente e verso automático (duplex). 

 Resolução mínima de 600 x 600 dpi. 

 Interface Ethernet 100/1000Mbps com conector RJ-45. 

 Compatibilidade com sistema operacional Windows 10, Windows 7, Windows Server 

2008  e Windows Server 2012 R2 e vir acompanhada de driver de instalação. 

 Para uso em mesa. 

 

3.2.4 Equipamentos Tipo 4 

Equipamento multifuncional para impressão, digitalização e reprodução em preto e 

branco e a cores de velocidade moderada. 

 

a) Impressão: 

 Tecnologia de impressão a LED, Laser, Cera (Tinta sólida) ou Jato de tinta PageWide. 

 Velocidade de impressão nominal mínima de 25 páginas por minuto - ppm. 

 Linguagem de impressão PCL, no mínimo versão 6, e POSTSCRIPT, no mínimo, versão 

3. 

 Imprimir em papel: A3, A4, Carta, Oficio, etiquetas e transparências, com gramaturas 

de até 210 g/m2 (gramas por metro quadrado). 

 Impressão paisagem (landscape) e retrato (portrait). 

 Impressão frente e verso automático (duplex). 

 Resolução mínima de 600 x 600 dpi. 

 Mínimo de 20 fontes gráficas residentes. 

 Memória mínima dedicada de 512 MB para impressão. 

 Três bandejas de alimentação distintas para A3, A4 branco e A4 reciclado, com 

capacidade de informar o tipo de papel e armazenar pelo menos 250 folhas em cada 

bandeja. 

 Bandeja de alimentação avulsa (by-pass) de, no mínimo, 50 folhas. 

 Imprimir arquivo de pen-drive ligado à USB. 

 Possibilitar impressão confidencial feita na memória de armazenamento do próprio 

dispositivo (mínimo 32GB), armazenada de forma criptografada e com liberação via 

senha de acesso. 

 

b) Cópia: 

 utilizando bandeja de alimentação de documentos originais com capacidade mínima de 

50 folhas com tracionador automático (ADF). 

 utilizando o vidro diretamente. 

 possibilitar reprodução automática de documentos (cópia) pelo ADF na velocidade 

mínima de 20 ppm em preto e branco e a cores, com seleção de quantidade de cópias 

de 1 a pelo menos 99. 

 frente apenas e frente e verso (via ADF e pelo vidro). 

 em cores e em P&B. 

 permitindo ajuste de escala para redimensionar a cópia. 
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c) Digitalização (scanner): 

 utilizando bandeja de alimentação de documentos originais com capacidade mínima de 

50 folhas com tracionador automático (ADF). 

 utilizando o vidro diretamente. 

 possibilitar digitalização de documentos em lotes pelo ADF com velocidade mínima de 

20 ppm em preto e branco e a cores.  

 frente apenas e frente e verso (via ADF e pelo vidro). 

 em cores e em P&B. 

 com OCR e sem OCR. 

 com resolução mínima de 600 x 600 dpi. 

 gerando arquivos em PDF, PDF Pesquisável, TIFF ou JPEG. 

 enviando os arquivos digitalizados para uma caixa postal via endereço de e-mail obtido 

do Active Directory. 

 enviando os arquivos digitalizados para uma pasta na rede. 

 

d) Geral: 

 Interface Ethernet 100/1000Mbps com conector RJ-45. 

 Compatibilidade com sistema operacional Windows 10, Windows 7, Windows Server 

2008  e Windows Server 2012 R2 e vir acompanhada de driver de instalação. 

 Capacidade mínima de imprimir até 30.000 páginas por mês. 

 Ser montada em gabinete ou pedestal, fornecido pela CONTRATADA. 

 

3.2.5 Equipamentos - Considerações gerais 

 

Todos os equipamentos deverão permitir: 

a) Identificação do usuário por código para contabilização de cópias. 

b) Monitoramento de alarmes, estados, insumos e contadores através de SNMP. 

c) Contabilizar a quantidade de impressões/cópias em preto e branco e coloridas. 

d) Contabilizar a quantidade de páginas impressas em frente e verso e apenas frente. 

e) Contabilizar a quantidade de páginas impressas por bandeja (para viabilizar a 

contabilização por tipo de papel). 

 

É responsabilidade da CONTRATADA: 

a) Fornecer equipamentos de modelos atuais, novos, na embalagem original com lacre do 

fabricante, e com data de fabricação não anterior a julho de 2015. 

b) Ser a fabricante dos equipamentos ou ter suporte da fabricante para garantir assistência 

técnica e reposição de peças. 

c) Garantir que todos os equipamentos de um mesmo Tipo sejam da mesma marca e 

modelo. 

d) Apresentar as notas fiscais ou guias de importação e a documentação técnica específica 

dos equipamentos no momento da entrega dos mesmos à EPE. 

 

É responsabilidade da EPE: 

a) Disponibilizar as estruturas físicas e lógicas (ponto de força e rede lógica) necessários à 

operação dos equipamentos. 
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3.3 SOFTWARES 

 

É responsabilidade da CONTRATADA: 

a) Possuir, no momento da entrega dos equipamentos, softwares devidamente licenciados 

(se não forem freeware) para gerenciamento e contabilização de uso. 

b) Entregar a documentação técnica dos softwares que serão instalados no momento da 

entrega das impressoras. 

 

Os softwares de gestão e contabilização de uso dos equipamentos devem permitir: 

a) Acompanhar os níveis de insumos. 

b) Contabilizar e gerar relatórios de impressões / cópias realizadas com base nos seguintes 

critérios, que poderão ser usados juntos ou separados: 

 Usuário (integrada ao Active Directory). 

 Período. 

 Tipo de equipamento (Tipo1, Tipo2, Tipo3 e Tipo4). 

 Tipo de impressão / cópia (colorida ou preta e branca). 

 Tamanho do papel (A3 /A4). 

 Bandeja de origem do papel A4 (papel branco/reciclado). 

 Faces impressas (duplex ou simplex). 

 

3.4 SERVIÇOS 

 

3.4.1 Instalação e desinstalação 

 

A CONTRATADA deverá: 

a) Instalar as impressoras e os softwares de infraestrutura (para gerenciamento e 

contabilização do uso dos equipamentos) necessários ao atendimento deste termo de 

referência. 

b) No caso de necessidade de substituição de equipamento por outro durante a execução 

do contrato, fornecer um equipamento da mesma marca e modelo, e, na impossibilidade 

disto, um modelo com a mesma especificação ou especificação superior. 

c) Ao término do contrato: 

 remover todos os equipamentos alugados 

 recolher todos os insumos e consumíveis (cartuchos, toners, receptores, novos ou 

usados, papéis etc) da CONTRATADA que tenham restado nas dependências da 

EPE. 

 desinstalar o(s) software(s) de gerenciamento e contabilização de impressões do 

servidor da EPE caso os softwares estejam licenciados em nome da CONTRATADA. 

 

3.4.2 Treinamento 

 

A CONTRATADA deverá: 

a) Fornecer treinamento operacional para capacitação de, pelo menos, dois empregados 

da EPE, no local da instalação das impressoras (cidades do Rio de Janeiro e Brasília). 
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b) Fornecer treinamento de gerenciamento remoto para, pelo menos, dois empregados da 

EPE, no local da instalação das impressoras (somente na cidade do Rio de Janeiro). 

 

3.4.3 Suporte Técnico 

 

a) O suporte aos equipamentos alugados e infraestrutura de impressão da EPE deverá 

ocorrer na modalidade 9x5 (dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira das 09:00 às 

18:00). 

b) As atividades de suporte incluem, entre outras: 

 Orientação aos usuários quanto ao uso dos equipamentos. 

 Configuração de drivers nos usuários. 

 Substituição de toners, cartuchos e qualquer outro insumo. 

 Resolução de incidentes de atolamento de papel. 

 Fazer a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e sistemas de 

infraestrutura de impressão. 

 Colocação de papel nas impressoras. 

c) As manutenções corretivas e preventivas deverão ser on-site, sem ônus para a EPE. 

d) A colocação de papel na impressora de Brasília poderá ser feita por profissional da EPE, 

desde que a EPE tenha interesse, a CONTRATADA esteja de acordo e um estoque 

suficiente de papel seja mantido no local. 

 

3.4.3.1 Registro e acompanhamento de solicitações 

 

A CONTRATADA deverá: 

a) Manter disponível (24 horas por dia, 7 dias por semana) um sistema on-line (web) 

hospedado em servidor sob sua responsabilidade, fora da EPE (neste documento 

chamado apenas de Sistema Web). 

b) O Sistema Web deve permitir a usuários autorizados da EPE: 

 Registrar solicitações de suporte. 

 Consultar solicitações previamente registradas 

 Consultar relatórios de solicitações mensais. 

c) Disponibilizar um número de telefone local da cidade do Rio de Janeiro, em horário 

comercial, para que a EPE possa: 

 Fazer solicitações, que serão imediatamente registrados no Sistema Web pela 

própria atendente da CONTRATADA. 

 Consultar o andamento de solicitações previamente registradas no Sistema Web. 

d) Registrar o atendimento e a conclusão das solicitações no Sistema Web. 

 

3.4.3.2 Infraestrutura de suporte 

 

a) A EPE disponibilizará um computador em suas dependências no Rio de Janeiro, para 

uso pelos técnicos de suporte da CONTRATADA quando estiverem na EPE. Por ele 

será possível acessar: 

 O servidor de impressão. 

 As páginas de administração das impressoras. 

 O Sistema Web da CONTRATADA. 



 
EDITAL DE PREGÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.EPE.018/2016 
Impressão e reprodução corporativa 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Pág. 23 de 48 

 

 O desktop dos usuários para dar suporte remoto quando necessário, aos usuários do 

Rio de Janeiro e de Brasília 

o Se o suporte remoto à Brasília não for suficiente, o técnico deverá acionar 

equipe adequada da própria CONTRATADA para dar suporte on-site em 

Brasília, com horário de atendimento de segunda-feira à sexta-feira das 09:00 

às 18:00. 

 O Sistema de controle de chamados interno da EPE. 

b) Quando na EPE, chamados abertos no sistema de chamados internos da EPE que ainda 

não tenham sido registrados no Sistema Web da CONTRATADA, deverão ser 

registrados pelo técnico de suporte da CONTRATADA para que possam ser atendidos. 

 

3.5 INSUMOS 

 

a) A CONTRATADA deverá providenciar todos os insumos, incluindo papel (A3 e A4 

branco e A4 reciclado de 75 g/m²), grampos dos grampeadores e outros insumos 

necessários ao bom funcionamento dos equipamentos. 

b) Para garantir agilidade na troca dos insumos, a CONTRATADA deverá manter em 

estoque nas dependências da EPE ou em suas proximidades: 

 em Brasília, pelo menos uma unidade de cada tipo de insumo. 

 no Rio de Janeiro, pelo menos duas unidades de cada tipo de insumo. 

c) A CONTRATADA deverá trabalhar exclusivamente com suprimentos originais. 

d) A EPE se comprometerá a não retirar papel das bandejas das impressoras para que as 

apurações de quantidade de folhas impressas sejam compatíveis com as quantidades 

de folhas colocadas nos equipamentos. 

 

3.5.1 Estimativa de uso 

 

Levando-se em conta a distribuição física dos escritórios da EPE e dados históricos da EPE 

(05/2015 a 12/2015), foram estimados na tabela abaixo os volumes de impressão. 

 

Tipo de Impressora Tipo de Impressão Páginas por mês 

Tipo 1 - Multi-funcional A3 colorida 

A3 P&B 342 

A3 Colorida 454 

A4 P&B 17.577 

A4 Colorida 5.431 

Tipo 2 - Multi-funcional A4 colorida 
A4 P&B 35.154 

A4 Colorida 10.861 

Tipo 3 - Impressora A4 Colorida 
A4 P&B 3.133 

A4 Colorida 1.472 

Tipo 4 - Multi-funcional A3 colorida 

A3 P&B 7 

A3 Colorida 22 

A4 P&B 63 

A4 Colorida 200 
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Papel Folhas por mês 

A3 branco 75 g/m2 826 

A4 branco 75 g/m2        (*) 49.682 x 0,4 = 19.873 

A4 reciclado 75 g/m2     (*) 49.682 x 0,6 = 29.809 

* considerando que 60% das impressões são em A4 reciclado e 40% em A4 branco. 

 

3.4.2 Destinação de resíduos 

 

a) A CONTRATADA deverá realizar o devido recolhimento dos consumíveis utilizados e 

dos demais resíduos do processo de manutenção e limpeza dos equipamentos (resíduos 

de toner, cartuchos vazios, peças repostas e outros), que deverão ser tratados de forma 

ambientalmente adequada, respeitada a legislação ambiental. 

b) A CONTRATADA será responsável por aplicar mecanismos de logística reversa, que 

consiste em um conjunto de ações, procedimento e meios para viabilizar à EPE a 

restituição dos resíduos. 

c) A CONTRATADA será responsável pela destinação ambientalmente correta de todos os 

recipientes dos suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, 

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

de acordo com o Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010 que regulamenta a Lei 

n° 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

d) A CONTRATADA deverá cumprir, no que couber, as normas sobre resíduos sólidos 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), INMETRO e 

outras normas vigentes aplicáveis ao objeto. 

e) É facultado à EPE, designar equipe para acompanhar o processo de descarte ou 

reciclagem dos consumíveis e resíduos, de forma a verificar o cumprimento da 

legislação ambiental vigente. 

f) A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da assinatura do 

contrato, para apresentar, o plano de descarte dos resíduos e de sustentabilidade na 

execução dos serviços, de forma que atenda a legislação vigente. 

 

4 NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

Os níveis de serviço serão medidos através de dois aspectos: 

a) Disponibilidade do equipamento para uso. 

b) Tempo de resolução de incidentes no usuário. 

 

4.1 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO PARA USO 

 

A disponibilidade desejada por tipo de impressora é de 98% no horário útil (de 2ª a 6ª feira, 

das 09:00 às 18:00). Para fins de avaliação do nível de serviço, o horário útil no mês será 

considerado como 176 horas/mês (22 dias úteis x 8 horas/dia). 

 

A tabela abaixo mostra a quantidade e o máximo de indisponibilidade em horas por mês 

para cada tipo de impressora: 

Tipo de impressora Quantidade de 

impressoras 

Total de horas úteis 

das impr. deste tipo 

2% de indisponibilidade 

 (em horas) 
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Tipo 1 3 528 8,80 = 08:48 

Tipo 2 6 1056 21,12 = 21:07 

Tipo 3 8 1408 28,16 = 28:09 

Tipo 4 1 176 3,52   = 03:31 

 

O tempo de indisponibilidade por tipo de impressora é calculado a partir do somatório dos 

tempos individuais das solicitações por tipo de impressora. 

 
Onde: 

 é o tempo total de indisponibilidade.  

 é o tempo, em minutos úteis (de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 

às18:00), decorrido entre o momento em que a solicitação foi aberta e o momento 

em que foi fechada após o atendimento ser executado. 

 

Observações 

a) Os tempos de indisponibilidade serão 

contabilizados a partir dos dados do Sistema Web da CONTRATADA. 

b) Caso a solicitação passe aberta de um mês 

para o outro, o fim do mês deverá ser considerado a data final da indisponibilidade no 

mês encerrado e o início do mês seguinte deverá ser considerado o início da 

indisponibilidade no mês seguinte. 

c) Solicitações que afetem a disponibilidade dos 

equipamentos e que exijam suporte on-site deverão ser resolvidas em até 1 hora no Rio 

de Janeiro ou 2 horas em Brasília. O tempo excedente a este prazo para resolução será 

considerado como tempo de indisponibilidade. 

d) Todas as solicitações para resolver problemas 

que estejam impedindo a utilização da impressora pelos usuários no horário útil serão 

contabilizadas no tempo total de indisponibilidade, inclusive as referentes a manchas na 

impressão, reposição de suprimentos, colocação de papel (se feito pela contratada), 

correção de atolamento, manutenção corretiva e manutenção preventiva. 

e) Manutenções preventivas que parem o 

equipamento fora do horário útil, não serão contabilizadas no tempo total de 

indisponibilidade. 

 

4.2 INCIDENTES NO USUÁRIO 

 

Com relação a solicitações que afetem apenas um usuário: 

a) Não serão considerados no tempo de 

indisponibilidade do equipamento se resolvidos em até 1 hora. 

b) Serão considerados no tempo de 

indisponibilidade do equipamento se resolvidos em mais de 1 hora no Rio de Janeiro ou 

2 horas em Brasília. Neste caso, as horas úteis excedentes a este prazo serão 

multiplicadas pelo fator 0,1 e somadas ao tempo de indisponibilidade do equipamento 

que o usuário não estava conseguindo imprimir. 
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Exemplo: Supondo que um usuário não consegue imprimir numa impressora do tipo 1, seja 

verificado que a impressora está normal, que o driver do computador do usuário está com 

problema, e o tempo para resolução seja de 2,5 horas no rio de Janeiro. O tempo de 

indisponibilidade calculado será de ((2,5 - 1) x 0,1) = 0,15 hora do equipamento que não 

podia ser usado. 

 

Com relação a chamados resolvidos on-site em Brasília que afetem apenas um usuário: 

a) Não serão considerados no tempo de 

indisponibilidade do equipamento se resolvidos em até 2 horas. 

b) Serão considerados no tempo de 

indisponibilidade do equipamento se resolvidos em mais de 2 horas. Neste caso, as 

horas úteis excedentes gastas (2 horas após a abertura até o encerramento) serão 

multiplicadas pelo fator 0,1 e somadas ao tempo de indisponibilidade do equipamento 

que o usuário não estava conseguindo imprimir. 

 

 

5 PENALIDADES 

 

5.1 INDISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS 

 

A CONTRATADA será multada caso o tempo de indisponibilidade por tipo de impressora 

exceda a indisponibilidade máxima aceitável, conforme tabela abaixo: 

 

Tipo de impressora Indisponibilidade máxima 

Tipo 1 8,80 horas 

Tipo 2 21,12 horas 

Tipo 3 28,16 horas 

Tipo 4 3,52 horas 

 

O valor da multa será calculado multiplicando-se o índice a seguir pelo valor mensal total do 

aluguel dos equipamentos do mesmo tipo e será aplicada como desconto na fatura do mês 

seguinte à apuração. 

 
 

Onde: 

 é o tempo total de indisponibilidade. 

176 é a quantidade de horas úteis no mês. 

 é o número de impressoras contratadas daquele modelo. 

120%.- o desconto será de 120% do valor do serviço não prestado. 

 

Exemplo: Se uma impressora do tipo 1 ficar indisponível por um mês inteiro, o índice será 

calculado como (176/(176x3))x1,2 = 0,333 x 1,2 = 0,4. Assim, seria descontado 40% do 

valor do aluguel das impressoras do tipo 1. 

 



 
EDITAL DE PREGÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.EPE.018/2016 
Impressão e reprodução corporativa 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Pág. 27 de 48 

 

 Caso o índice exceda o valor 1, deverá ser 

considerado como 1 para fins de cálculo. 

 Qualquer chamado pode ser reaberto em até 4 

vezes o tempo estimado para resolução se houver recorrência do problema.  

 O tempo de execução ( ) de um chamado 

reaberto passa a ser o tempo entre a primeira abertura e o último fechamento. 

 Caso a empresa seja multada por três meses 

consecutivos ou seis meses em um período de um ano, a EPE se reserva no direito de 

cancelar o contrato sem nenhum ônus. 

 

6 FORMA DE PAGAMENTO 

 

 O pagamento mensal deverá ser calculado levando em conta a seguinte composição de 

valores: 

 Valor relativo ao aluguel dos equipamentos, independente do número de páginas 

impressas. 

 Valor relativo ao número de folhas de papel gastas no mês: 

o Folhas A3. 

o Folhas A4 brancas. 

o Folhas A4 recicladas. 

 Valor relativo ao número de páginas impressas no mês em cada tipo de impressora: 

o Impressões A3 preto e branco. 

o Impressões A3 a cores. 

o Impressões A4 preto e branco. 

o Impressões A4 a cores. 

 A CONTRATADA efetuará medições mensais dos contadores de páginas 

impressas/copiadas dos equipamentos instalados, que deverão ser atestadas por 

funcionário da EPE credenciado para isso e que deverão acompanhar os documentos de 

cobrança. 

 

7 PLANILHA DE PROPOSTAS 

 

As propostas deverão conter a marca, modelo e especificação detalhada de cada 

equipamento proposto, e os valores deverão ser apresentados conforme planilha a seguir: 

 

ALUGUEL E MANUTENÇÃO 

  

Local  

Tipo de 

Impressora Qtde  

Valor 

unitário 

Valor total 

mensal 

Valor total 

48 meses 

Rio de Janeiro/  Tipo 1 3 

   Rio de Janeiro Tipo 2 6 

   Rio de Janeiro Tipo 3 8 

   Brasília Tipo 4 1 

     Subtotal 1  

  FOLHAS FORNECIDAS 

Tipo de papel Média mensal Valor unitário Valor total Valor total 
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(5 casas decim.) mensal 48 meses 

A3 branco 75 g/m
2
 826 

   A4 branco 75 g/m
2
 19.873  ** 

   A4 reciclado 75 g/m
2
 29.809  ** 

      Subtotal 2  

  PÁGINAS IMPRESSAS / COPIADAS 

Tipo de 

Impressora 

Tipo de 

impressão Média mensal 

Valor unitário  

(5 casas decim.) 

Valor total 

mensal 

Valor total 

48 meses 

Tipo 1 

A3 p&b 342 

   A3 colorida 454 

   A4 p&b 17.577    

A4 colorida 5.431 

   
Tipo 2 

A4 p&b 35.154 

   A4 colorida 10.861 

   
Tipo 3 

A4 p&b 3.133    

A4 colorida 1.472    

Tipo 4 

A3 p&b 7    

A3 colorida 22    

A4 p&b 63    

A4 colorida 200    

  Subtotal 3  

    TOTAL GERAL  

   

**Para fins de precificação é estimado que 60% das impressões sejam em papel reciclado e 40% 

em papel branco. 

 

O volume de impressão supracitado servirá apenas de subsídio às licitantes na formulação 

das propostas e à EPE na análise e aferição da proposta mais vantajosa. Não se constitui, 

portanto, em qualquer compromisso futuro com a CONTRATADA. 

 

Em função da média dos preços individuais dos orçamentos obtidos, o fornecedor que 

vencer o certame não poderá exceder os valores unitários individuais abaixo definidos: 

 

ALUGUEL E MANUTENÇÃO 

Local  
Tipo de 

Impressora 

Valor 

unitário 

Quantidade 

estimada 

Valor estim. 

mensal 

Valor estim. 

48 meses 

Rio de Janeiro/  Tipo 1  2.004,24  3 6.012,72 288.610,56 

Rio de Janeiro Tipo 2  1.116,59  6 6.699,54 321.577,92 

Rio de Janeiro Tipo 3     393,19  8 3.145,52 150.984,96 

Brasília Tipo 4  1.759,24  1 1.759,24 84.443,52 

Subtotal 17.617,02 845.616,96 

FOLHAS FORNECIDAS 

Tipo de papel 
Valor unitário 

(5 casas decim.) 

Quantidade 

estimada 

Valor estim. 

mensal 

Valor estim. 

48 meses 
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A3 branco 75 g/m
2
   0,06264  826 51,74 2.483,52 

A4 branco 75 g/m
2
   0,03895  19.873 774,05 37.154,40 

A4 reciclado 75 g/m
2
   0,05202  29.809 1.550,66 74.431,68 

Subtotal 2.376,46 114.069,60 

PÁGINAS IMPRESSAS / COPIADAS 

Tipo de 

Impressora 
Tipo de impressão 

Valor unitário  

(5 casas decim.) 

Quantidade 

estimada 

Valor estim. 

mensal 

Valor estim. 

48 meses 

Tipo 1 

A3 p&b   0,10750  342 36,77 1.764,96 

A3 colorida   0,75598  454 343,21 16.474,08 

A4 p&b   0,05316  17.577 934,39 44.850,72 

A4 colorida   0,37843  5.431 2.055,25 98.652,00 

Tipo 2 
A4 p&b   0,03903  35.154 1.372,06 65.858,88 

A4 colorida   0,19779  10.861 2.148,20 103.113,60 

Tipo 3 
A4 p&b   0,07258  3.133 227,39 10.914,72 

A4 colorida   0,35971  1.472 529,49 25.415,52 

Tipo 4 

A3 p&b   0,09058  7 0,63 30.24 

A3 colorida   0,60244  22 13,25 636.00 

A4 p&b   0,04376  63 2,76 132.48 

A4 colorida   0,30089  200 60,18 2.888,54 

Subtotal 7.723,58 370.731,84 

TOTAL 27.717,05 1.330.418,40 

 

8 LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

 

Os equipamentos serão entregues, instalados e mantidos nos seguintes endereços no Rio 

de Janeiro e em Brasília: 

 

8.1 Endereço para entrega em Brasília 

 

SCN Q1 BLC Salas 1712 a 1714 

Brasilia Trade Center 

CEP 70711-902 

 CNPJ  06.977.747/0001-80 

Inscrição no GDF: 07.477.087/001-96 

 

Os equipamentos de Brasília serão os seguintes: 

o 1 impressora multifuncional colorida A3 (Tipo 4) 

 

8.2 Endereço para entrega no Rio de Janeiro 

 

Avenida Rio Branco No. 1, 11ºAndar, Sala 1101. 

Rio de Janeiro, RJ 

CEP 20090-003 

Tel.: (21) 3512-3100 

CNPJ  06.977.747/0002-61 

I.Estadual:Nº. 78.143.347 

I.Municipal:Nº. 03.68707-4 

 

Os equipamentos do Rio de Janeiro serão os seguintes: 

 11º andar – sala 1101 
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o 1 impressoras multifuncionais coloridas A3 (Tipo 1) 

o 4 impressoras multifuncionais coloridas A4 (Tipo 2) 

o 4 impressoras de pequeno porte a cores A4 (Tipo 3) 

 10º andar – sala 1005 

o 1 impressora multifuncional colorida A3 (Tipo 1) 

o 1 impressora multifuncional colorida A4 (Tipo 2) 

 9º andar – sala 901 

o 1 impressora multifuncional colorida A3 (Tipo 1) 

o 1 impressora multifuncional colorida A4 (Tipo 2 

o 4 impressoras de pequeno porte a cores A4 (Tipo 3) 

 

9 PRAZOS DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E MOBILIZAÇÃO 

 

Os prazos de execução e vigência dos serviços objeto do presente contrato serão de 48 

(quarenta e oito) meses e incluem o prazo de mobilização (entrega, instalação e início de 

operação dos equipamentos e suporte técnico) de até 30 dias corridos, todos, contados a 

partir da data de assinatura do Contrato. 
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(Modelo de proposta que será enviada somente pela empresa que apresentar o menor 
preço após a etapa de lances, quando solicitado pelo Pregoeiro) 

À 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
Superintendência de Recursos Logísticos – SRL/LIC 
Av. Rio Branco, nº 01 – 9º andar – Centro 
CEP 20090-003 – Rio de Janeiro – RJ 
 
Referência:  Pregão Eletrônico nº PE.EPE018/2016 
  Assunto: Proposta de Preços 
 
Prezados Senhores, 
 
1. Em atenção ao seu Edital de Pregão nº PE.EPE.018/2016 informamos que nosso Preço 
Total é de R$.......................... (.............. valor por extenso...............), conforme detalhado na 
Planilha de Composição de Preços a seguir: 

ALUGUEL E MANUTENÇÃO 

  
Local  

Tipo de 
Impressora Qtde  

Valor 
unitário 

Valor total 
mensal 

Valor total 
48 meses 

Rio de Janeiro/  Tipo 1 3 
   Rio de Janeiro Tipo 2 6 
   Rio de Janeiro Tipo 3 8 
   Brasília Tipo 4 1 
   

  Subtotal 1  
  

FOLHAS FORNECIDAS 

Tipo de papel Média mensal 
Valor unitário 
(5 casas decim.) 

Valor total 
mensal 

Valor total 
48 meses 

A3 branco 75 g/m
2
 826 

   A4 branco 75 g/m
2
 19.873  ** 

   A4 reciclado 75 g/m
2
 29.809  ** 

   
   Subtotal 2  

  
PÁGINAS IMPRESSAS / COPIADAS 

Tipo de 
Impressora 

Tipo de 
impressão Média mensal 

Valor unitário  
(5 casas decim.) 

Valor total 
mensal 

Valor total 
48 meses 

Tipo 1 

A3 p&b 342 

   A3 colorida 454 

   A4 p&b 17.577    

A4 colorida 5.431 

   
Tipo 2 

A4 p&b 35.154 

   A4 colorida 10.861 

   
Tipo 3 

A4 p&b 3.133    

A4 colorida 1.472    

Tipo 4 
A3 p&b 7    

A3 colorida 22    
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A4 p&b 63    

A4 colorida 200    

  Subtotal 3  
  

  TOTAL GERAL * 
   

**Para fins de precificação é estimado que 60% das impressões sejam em papel reciclado e 40% em 
papel branco. 

 
(*) Obs.: Valor cadastrado no sistema Comprasnet 
 

2. Os valores ofertados incluem todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como 
quaisquer outras despesas, diretas e indiretas necessários ao cumprimento fiel e integral do 
objeto do Edital e seus anexos, bem como frete, transporte, taxas, impostos e contribuições 
parafiscais. 
 
3. Nossa Proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data fixada para a entrega 
da mesma. 
 
4. Declaramos, para os devidos fins, ter lido e compreendido os termos do Edital em pauta e 
que os produtos e serviços ofertados atendem integralmente às especificações requeridas, 
constantes no Anexo I – Termo de Referência. 
 
5. Dados da proponente: 
Razão Social:  
CNPJ: 
Endereço completo: 
Dados bancários: 
Nome e número do Banco: 
Agência: 
Conta corrente: 
 
Dados de contato: 
Responsável / Cargo: 
E-mail: 
Telefone / Fax: 
 
 
 
.......................................,  ...... de.......................... de 2016. 
 
 
 
__________________________________________________________ 
CARIMBO, CNPJ E ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) DA EMPRESA 
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CONTRATO Nº CT-EPE-____/2016 
 
 

CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE 
SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO 
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO 
DE INSUMOS E MANUTENÇÃO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A EMPRESA DE PESQUISA 
ENERGÉTICA – EPE E _________. 

 
 

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE, com sede na ST SCN Q 01 BL C nº 85 
salas 1712/1713/1714 – Edifício Brasília Trade Center – Asa Norte – CEP 70.711-902 – 
Brasília, DF e Escritório Central na cidade do Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, 1 - 9º, 10º e 
11º andares - Centro, CEP 20090-003, inscrita no CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61, neste 
ato representada por ________, portador da carteira de identidade nº___ e inscrito no CPF 
sob o nº ____, e por ____,  portadora da Carteira de Identidade nº ____ e inscrito no 
CPF/MF ____, doravante denominada CONTRATANTE, e a _______, inscrita no CNPJ sob 
o nº __________, sediada na ____________ doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada _____________, portador da carteira de identidade nº ____, expedida pela 
_____, e CPF nº ______, tendo em vista o que consta na Licitação nº PE.EPE.018/2016 e 
em observância às disposições da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 
2.271/97 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 30 de abril de 2008, resolvem celebrar 
o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente Contrato tem como objeto a contratação de solução de impressão, 
reprodução e digitalização de documentos em preto e branco e a cores, incluindo aluguel de 
equipamentos, fornecimento de insumos e manutenção, conforme Termo de Referência 
anexo ao Edital do PE.EPE.018/2016. 
 

1.1.1. A solução fornecida pela CONTRATADA deverá disponibilizar as funcionalidades de:  
a) impressão em preto e banco e a cores; 
b) digitalização (scanner) em preto e branco e a cores; e 
c) reprodução (cópia) em preto e branco e a cores. 
 
1.2. A solução fornecida pela CONTRATADA deverá incluir: 
h) o fornecimento de consumíveis como papel (A3 e A4 branco e A4 reciclado de 75 g/m2), 
toners, cartuchos de tinta, foto receptores, grampos e outros insumos necessários ao bom 
funcionamento dos equipamentos. 
i) a manutenção preventiva e/ou corretiva on-site no Rio de Janeiro e em Brasília. 
j) o fornecimento de peças de reposição. 
k) os serviços de transporte, instalação e remoção dos equipamentos. 
l) os softwares para contabilização do uso. 
m) um sistema seb (on-line) para registro de solicitações de atendimento e de incidentes. 
n) outros recursos eventualmente necessários à disponibilização dos serviços contratados. 
 

1.2.1. A CONTRATADA deverá trabalhar exclusivamente com suprimentos originais. 
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1.3. Qualquer custo de instalação, desinstalação, transporte, manutenção, reparo ou 
substituição que ocorra no decorrer deste Contrato deverá ser assumido pela 
CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS EQUIPAMENTOS E DOS SOFTWARES DE GESTÃO 
 
1.1. Deverão ser considerados os seguintes quantitativos de equipamentos: 

 3 (três) equipamentos multifuncionais híbridos para impressão, digitalização e reprodução 
em preto e branco e a cores (“Tipo 1”). 

 6 (seis) equipamentos multifuncionais híbridos para impressão, digitalização e 
reprodução em preto e branco e a cores (“Tipo 2”). 

 8 (oito) equipamentos de pequeno porte para impressão a cores (“Tipo 3”). 

 1 (um) equipamento multifuncional híbrido para impressão, digitalização e reprodução em 
preto e branco e a cores de velocidade moderada (“Tipo 4”). 
 
1.2. Cada um dos tipos de equipamentos fornecidos deverá possuir as especificações 
mínimas constantes no Termo de Referência, constante no Anexo I do Edital do 
PE.EPE.018/2016, e também permitir: 
f) a identificação do usuário por código para contabilização de cópias; 
g) o monitoramento de alarmes, estados, insumos e contadores através de SNMP; 
h) a contabilização da quantidade de impressões/cópias em preto e branco e coloridas; 
i) a contabilização da quantidade de páginas impressas em frente e verso e apenas frente;  
j) a contabilização da quantidade de páginas impressas por bandeja (para viabilizar a 
contabilização por tipo de papel). 
 
1.3. Os softwares de gestão e contabilização de uso dos equipamentos devem permitir: 
a) acompanhar os níveis de insumos; e 
b) contabilizar e gerar relatórios de impressões/cópias realizadas com base nos seguintes 
critérios, que poderão ser usados juntos ou separados: usuário (integrada ao Active 
Directory), período, tipo de equipamento, tipo de impressão/cópia (colorida ou preta e 
branca), tamanho do papel (A3/A4), bandeja de origem do papel A4 (papel branco/reciclado) 
e faces impressas (duplex ou simplex). 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS NÍVEIS DE SERVIÇO 

 
3.1. Os níveis de serviço serão medidos através de dois aspectos: disponibilidade do 
equipamento e tempo de resolução de incidentes no usuário. 
 

3.1.1. A disponibilidade desejada por tipo de impressora é de 98%, de 2ª a 6ª feira, das 
09:00 às 18:00.  
 

3.1.1.1. Para fins de avaliação do nível de serviço, o horário útil no mês será considerado 
como 176 horas/mês (22 dias úteis x 8 horas/dia). 
 

3.1.1.2. A quantidade e o máximo de indisponibilidade em horas por mês para cada tipo de 
impressora deverão estar em conformidade à seguinte tabela: 
 

Tipo de 
impressora 

Quantidade de  
impressoras 

Total de horas úteis 
das impr. deste tipo 

2% de indisponibilidade 
(em horas) 

Tipo 1 4 704 14,08 = 14:04 

Tipo 2 6 1056 21,12 = 21:07 

Tipo 3 8 1408 28,16 = 28:09 

Tipo 4 1 176 3,52   = 03:31 
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3.1.1.3. O tempo de indisponibilidade por tipo de impressora é calculado pelo somatório dos 
tempos individuais das solicitações por tipo de impressora, pela seguinte fórmula: 

 
 

Onde:  é o tempo total de indisponibilidade, e  é o tempo, em minutos úteis (de 2ª a 6ª feira, das 

9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00), decorrido entre o momento em que a solicitação foi aberta e o momento em que foi 
fechada após o atendimento ser executado. 
 

3.1.1.3.1. Os tempos de indisponibilidade serão contabilizados a partir dos dados do 
Sistema Web da CONTRATADA. 
 

3.1.1.3.2. Caso a solicitação passe aberta de um mês para o outro, o fim do mês deverá ser 
considerado a data final da indisponibilidade no mês encerrado e o início do mês seguinte 
deverá ser considerado o início da indisponibilidade no mês seguinte. 
 

3.1.1.3.3. Solicitações que afetem a disponibilidade dos equipamentos e que exijam suporte 
on-site deverão ser resolvidas em até 1 hora no Rio de Janeiro ou 2 horas em Brasília. O 
tempo excedente a este prazo para resolução será considerado como tempo de 
indisponibilidade. 
 

3.1.1.3.4. Todas as solicitações para resolver problemas que estejam impedindo a utilização 
da impressora pelos usuários no horário útil serão contabilizadas no tempo total de 
indisponibilidade, inclusive as referentes a manchas na impressão, reposição de 
suprimentos, colocação de papel (se feito pela contratada), correção de atolamento, 
manutenção corretiva e manutenção preventiva. 
 

3.1.1.3.5. As manutenções preventivas que parem o equipamento fora do horário útil, não 
serão contabilizadas no tempo total de indisponibilidade. 
 

3.1.2. Com relação aos incidentes que afetem apenas 1 (um) usuário, devem ser 
consideradas as condições desta Cláusula. 
 

3.1.2.1. Não serão considerados no tempo de indisponibilidade do equipamento se 
resolvidos em até 1 (uma) hora. 
 

3.1.2.2. Serão considerados no tempo de indisponibilidade do equipamento se resolvidos 
em mais de 1 (uma) hora no Rio de Janeiro ou 2 (duas) horas em Brasília; neste caso, as 
horas úteis excedentes a este prazo serão multiplicadas pelo fator 0,1 e somadas ao tempo 
de indisponibilidade do equipamento que o usuário não estava conseguindo imprimir. 
 

3.1.2.3. Com relação a chamados resolvidos on-site em Brasília que afetem apenas um 
usuário: 
a) não serão considerados no tempo de indisponibilidade do equipamento se resolvidos em 
até 2 (duas) horas; 
b) serão considerados no tempo de indisponibilidade do equipamento se resolvidos em mais 
de 2 (duas) horas; neste caso, as horas úteis excedentes gastas serão multiplicadas pelo 
fator 0,1 e somadas ao tempo de indisponibilidade do equipamento que o usuário não 
estava conseguindo imprimir. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA 
 
4.1. É responsabilidade da CONTRATADA: 
e) fornecer equipamentos de modelos atuais, novos, na embalagem original com lacre do 
fabricante, e com data de fabricação não anterior a julho de 2015; 
f) ser a fabricante dos equipamentos ou ter suporte da fabricante para garantir assistência 
técnica e reposição de peças; 
g) garantir que todos os equipamentos de um mesmo tipo sejam da mesma marca e 
modelo; 
h) apresentar as notas fiscais ou guias de importação e a documentação técnica específica 
dos equipamentos no momento da entrega dos mesmos à CONTRATANTE; 
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i) possuir, no momento da entrega dos equipamentos, softwares devidamente licenciados 
(se não forem freeware) para gerenciamento e contabilização de uso; 
f) entregar a documentação técnica dos softwares que serão instalados no momento da 
entrega das impressoras; 
g) instalar todas as impressoras e os softwares de infraestrutura (para gerenciamento e 
contabilização do uso dos equipamentos) necessários ao atendimento deste Contrato; 
h) no caso de necessidade de substituição de equipamento por outro durante a execução do 
contrato, fornecer um equipamento da mesma marca e modelo, e, na impossibilidade disto, 
um modelo com a mesma especificação ou especificação superior; 
i) remover todos os equipamentos alugados, recolher todos os insumos e consumíveis 
(cartuchos, toners, receptores, novos ou usados, papéis etc) que tenham restado nas 
dependências da CONTRATANTE e desinstalar o(s) software(s) de gerenciamento e 
contabilização de impressões do servidor da CONTRATANTE, no caso de os softwares 
estiverem licenciados em nome da CONTRATADA; 
j) fornecer treinamento operacional para capacitação de, pelo menos, 2 (dois) empregados 
da CONTRATANTE, no local da instalação das impressoras (cidades do Rio de Janeiro e 
Brasília); 
k) fornecer treinamento de gerenciamento remoto para, pelo menos, 2 (dois) empregados da 
CONTRATANTE, no local da instalação das impressoras (somente na cidade do Rio de 
Janeiro). 
 

4.2. Em relação ao suporte técnico, é de responsabilidade da CONTRATADA o atendimento 
do contido nesta cláusula. 
 

4.2.1. As atividades de suporte incluem, entre outras: 
a) orientar aos usuários quanto ao uso dos equipamentos. 
b) configurar drivers nos usuários. 
c) substituir toners, cartuchos e qualquer outro insumo. 
d) colocar de papel nas impressoras. 
e) a resolução de incidentes de atolamento de papel. 
f) a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos e sistemas de infraestrutura de 
impressão. 
 

4.2.1.1. A colocação de papel na impressora de Brasília poderá ser feita por profissional da 
CONTRATANTE, desde que a CONTRATANTE tenha interesse, a CONTRATADA esteja de 
acordo e um estoque suficiente de papel seja mantido no local. 
 

4.2.1.2. As manutenções corretivas e preventivas deverão ser on-site, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 
 

4.2.2. O suporte aos equipamentos alugados e infraestrutura de impressão da 
CONTRATANTE deverá ocorrer na modalidade 9x5 (dias úteis, de segunda-feira à sexta-
feira das 09:00 às 18:00). 
 

4.2.3. A CONTRATADA deverá manter disponível (24 horas por dia, 7 dias por semana) um 
sistema on-line (“Sistema Web”) hospedado em servidor sob sua responsabilidade, fora da 
CONTRATANTE. 
 

4.2.3.1. O Sistema Web deve permitir a usuários autorizados da CONTRATANTE: 

 registrar solicitações de suporte;  

 registrar o atendimento e a conclusão das solicitações no Sistema Web; 

 consultar solicitações previamente registradas; e 

 consultar relatórios de solicitações mensais. 
 

4.2.4. A CONTRATADA disponibilizar um número de telefone local da cidade do Rio de 
Janeiro, em horário comercial, para que a CONTRATANTE possa fazer solicitações, que 
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serão imediatamente registrados no Sistema Web pela própria atendente da CONTRATADA 
e consultar o andamento de solicitações previamente registradas no Sistema Web. 
 

4.2.5. A CONTRATANTE disponibilizará um computador em suas dependências no Rio de 
Janeiro, para uso pelos técnicos de suporte da CONTRATADA quando estiverem na 
CONTRATANTE.  
 

4.2.5.1. Pelo computador acima descrito será possível acessar o servidor de impressão, as 
páginas de administração das impressoras, o Sistema Web da CONTRATADA, o sistema de 
controle de chamados interno da CONTRATANTE e o desktop dos usuários para dar 
suporte remoto, quando necessário, aos usuários do Rio de Janeiro e de Brasília. 
 

4.2.5.1.1. Se o suporte remoto à Brasília não for suficiente, o técnico deverá acionar equipe 
adequada da própria CONTRATADA para dar suporte on-site em Brasília, com horário de 
atendimento de segunda-feira à sexta-feira das 09:00 às 18:00. 
 

4.2.6. Quando na CONTRATANTE, chamados abertos no sistema de chamados internos da 
CONTRATANTE que ainda não tenham sido registrados no Sistema Web da 
CONTRATADA, deverão ser registrados pelo técnico de suporte da CONTRATADA para 
que possam ser atendidos. 
 

4.2.7. Para garantir agilidade na troca dos insumos, a CONTRATADA deverá manter em 
estoque nas dependências da CONTRATANTE ou em suas proximidades: 
a) pelo menos 1 (uma) unidade de cada tipo de insumo, em Brasília; e 
b) pelo menos 2 (duas) unidades de cada tipo de insumo, no Rio de Janeiro. 
 

4.2.8. Com relação à destinação de resíduos, deverá a CONTRATADA: 
g) realizar o devido recolhimento dos consumíveis utilizados e dos demais resíduos do 
processo de manutenção e limpeza dos equipamentos (resíduos de toner, cartuchos vazios, 
peças repostas e outros), que deverão ser tratados de forma ambientalmente adequada, 
respeitada a legislação ambiental; 
h) responsabilizar-se por aplicar mecanismos de logística reversa, que consiste em um 
conjunto de ações, procedimento e meios para viabilizar à CONTRATANTE a restituição dos 
resíduos; 
i) responsabilizar-se pela destinação ambientalmente correta de todos os recipientes dos 
suprimentos, peças e materiais utilizados nos equipamentos, obedecendo à legislação e 
orientações relativas ao compromisso com o meio ambiente de acordo com o Decreto n° 
7.404/10 que regulamenta a Lei n° 12.305/10; e 
j) cumprir, no que couber, as normas sobre resíduos sólidos estabelecidas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), INMETRO e outras normas vigentes aplicáveis ao 
objeto. 
 

4.2.8.1. É facultado à CONTRATANTE designar equipe para acompanhar o processo de 
descarte ou reciclagem dos consumíveis e resíduos, de forma a verificar o cumprimento da 
legislação ambiental vigente. 
 

4.2.8.2. A CONTRATADA terá até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da assinatura 
deste Contrato, para apresentar, o plano de descarte dos resíduos e de sustentabilidade na 
execução dos serviços, de forma que atenda a legislação vigente. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES 
 
5.1. Caberá à CONTRATADA: 
a) executar fielmente os serviços, de acordo com as normas, as especificações técnicas e 
tudo o que necessário for à perfeita e melhor execução dos serviços, ainda que não 
expressamente mencionado; 
b) fornecer todos os materiais e serviços indispensáveis à execução do Contrato; 
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c) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados pela CONTRATANTE; 
d) responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados, nos termos do 
Código Civil, não sendo a presença ou ausência da fiscalização da CONTRATANTE motivo 
de exclusão ou redução de responsabilidade da CONTRATADA; 

e) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a 
impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das 
providências cabíveis; 
f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas 
expensas, quaisquer serviços, referentes ao objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular, desconformes com as 
especificações; 
g) não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados; 
h) atender a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas pelo fiscal deste 
Contrato; e 
i) manter, durante toda a vigência deste Contrato, as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 

5.2. Caberá à CONTRATANTE: 
a) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, 
pertinentes à execução do presente contrato; 
b) promover a fiscalização do Contrato, acompanhar seu desenvolvimento, conferir os 
serviços executados e atestar os documentos fiscais pertinentes, podendo sustar, recusar, 
mandar fazer, refazer ou desfazer qualquer procedimento que não esteja de acordo com os 
termos deste Contrato; 
c) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma convencionada e dentro do 
prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias; 
d) comunicar à CONTRATADA, tempestivamente, as possíveis irregularidades detectadas 
na execução do presente Contrato;  
e) proporcionar todos os meios para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços decorrentes da presente locação dentro das normas estabelecidas; 
f) disponibilizar as estruturas físicas e lógicas (ponto de força e rede lógica) necessários à 
operação dos equipamentos. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO 

 
6.1. Os equipamentos serão entregues, instalados e mantidos nos seguintes endereços: 
a) no Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, nº 1, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20090-003; e 
b) em Brasília: SCN Q1 BLC Salas 1712 a 1714 – Brasilia Trade Center – Brasília/DF – CEP 
70711-902. 
 
6.2. Os equipamentos do Rio de Janeiro serão os seguintes: 
a) 11º andar, sala 1101: 1 (uma) impressora multifuncional colorida A3 (Tipo 1), 4 (quatro) 
impressoras multifuncionais coloridas A4 (Tipo 2) e 4 (quatro) impressoras de pequeno porte 
a cores A4 (Tipo 3); 
b) 10º andar, sala 1005: 1 (uma) impressora multifuncional colorida A3 (Tipo 1) e 1 (uma) 
impressora multifuncional colorida A4 (Tipo 2); 
c) 9º andar, sala 901: 1 (uma) impressora multifuncional colorida A3 (Tipo 1), 1 (uma) 
impressora multifuncional colorida A4 (Tipo 2) e 4 (quatro) impressoras de pequeno porte a 
cores A4 (Tipo 3). 
 

6.3. Em Brasília, o equipamento será 1 (uma) impressora multifuncional colorida A3 (Tipo 4). 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE 
 
7.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, o 
valor global estimado de R$ ________________, pelos serviços efetivamente realizados, 
com base previsão de consumo constante no Termo de Referência anexo ao Edital do 
PE.EPE.018/2016 e, para efeito da Cláusula 8.1.1, conforme a tabela com os valores a 
seguir individualizados: 

ALUGUEL E MANUTENÇÃO 

Local Tipo de Impressora Qtde Valor unitário 

Rio de Janeiro/ Tipo 1 3 
 Rio de Janeiro Tipo 2 6 
 Rio de Janeiro Tipo 3 8 
 Brasília Tipo 4 1 
 

FOLHAS FORNECIDAS 

Tipo de papel Valor unitário (5 casas decimais) 

A3 branco 75 g/m
2
  

A4 branco 75 g/m
2
  

A4 reciclado 75 g/m
2
  

PÁGINAS IMPRESSAS / COPIADAS 

Tipo de Impressora Tipo de impressão Valor unitário (5 casas decimais) 

Tipo 1 

A3 p&b  

A3 colorida  

A4 p&b  

A4 colorida  

Tipo 2 
A4 p&b  

A4 colorida  

Tipo 3 
A4 p&b  

A4 colorida  

Tipo 4 

A3 p&b  

A3 colorida  

A4 p&b  

A4 colorida  
 

7.2. Será admitido o reajuste dos preços unitários, na forma da Lei, desde que observado o 
interregno mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da data limite para apresentação da 
proposta final vencedora da licitação, mediante aplicação, sobre os preços de cada um dos 
itens definidos nesta Cláusula, da variação acumulada do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) ou outro que venha a substituí-lo, com base na seguinte fórmula:  

 

Onde:  
a) para o primeiro reajuste: R = reajuste procurado; I = índice relativo ao mês do reajuste; Io = índice 
relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta; P = preço atual dos serviços. 
b) para os reajustes subsequentes: R = reajuste procurado; I = índice relativo ao mês do novo reajuste; 
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado; P = preço dos 
serviços atualizado até o último reajuste efetuado. 
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7.2.1. Na impossibilidade, por qualquer motivo, de utilização do IPCA, adotar-se-á, para fins 
de cálculo do reajuste, outro índice publicado por instituição idônea, a critério da 
CONTRATANTE, e que melhor reflita a inflação ocorrida no período.  
 
7.2.2. A eventual utilização de outro índice, na forma aqui prevista, não representa a 
renúncia da adoção do IPCA, o qual poderá ser utilizado em reajuste futuro. 
 

7.2.3. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA e serão 
formalizados por meio de Termo de Apostilamento. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores dos serviços descritos na 
Cláusula Sétima mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura discriminada 
correspondente, após cumpridas todas as exigências contratuais e dado o devido aceite, 
pela CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços. 
 

8.1.1. O pagamento mensal deverá ser calculado levando em conta a seguinte composição 
de valores: 
a) o valor relativo ao aluguel dos respectivos equipamentos, independente do número de 
páginas impressas; 
b) o valor relativo ao número de folhas de papel gastas no mês, nomeadamente folhas A3, 
folhas A4 brancas e folhas A4 recicladas. 
c) o valor relativo ao número de páginas impressas no mês em cada tipo de impressora, 
nomeadamente, impressões A3 preto e branco, impressões A3 a cores, impressões A4 
preto e branco e impressões A4 a cores. 
 

8.1.2. A CONTRATADA efetuará medições mensais dos contadores de páginas 
impressas/copiadas dos equipamentos instalados, que deverão ser atestadas por 
funcionário da CONTRATANTE credenciado para isso e que deverão acompanhar os 
documentos de cobrança. 
 

8.1.3. Uma vez que a CONTRATANTE aprove os documentos de cobrança e aceite os 
serviços apresentados, o pagamento será feito à CONTRATADA no prazo de até 15 
(quinze) dias, contados a partir da apresentação dos citados documentos.  
 
8.2. Para que a CONTRATANTE cumpra com suas obrigações, dentro dos prazos 
estabelecidos, relativos ao pagamento dos documentos de cobrança emitidos por conta 
deste , a CONTRATADA deverá observar as disposições deste item. 
 

8.2.1. A CONTRATADA emitirá duas vias do documento de cobrança e as apresentará a 
CONTRATANTE, no órgão abaixo identificado: 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE 
Superintendência de Recursos Financeiros - SRF 
Av. Rio Branco nº 01, sala 901 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.090-003 
CNPJ: 06.977.747/0002-61 
Inscrição Estadual: 78.143.347 – Inscrição Municipal: 03.68707-4 

 

8.2.1.1. Em caso de emissão de Nota Fiscal Eletrônica, esta deverá ser enviada para o e-
mail financas@epe.gov.br. 
 

8.2.2. Dos documentos de cobrança deverão constar a discriminação dos impostos, taxas, 
contribuições parafiscais incidentes sobre o faturamento, conforme previsto na legislação 
em vigor, bem como, o número e o objeto deste Contrato, não se admitindo, portanto, 
documentos que façam referência a diversos instrumentos contratuais. 
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8.2.3. A CONTRATANTE efetuará a retenção de impostos, taxas e contribuições, quando 
devidos na fonte, em conformidade com a legislação em vigor. 
 

8.2.3.1. Por força do Decreto Municipal nº. 28.248/2007, do Município do Rio de Janeiro, a 
CONTRATANTE está obrigada a reter, a partir de 1/9/2007 o Imposto Sobre Serviço – ISS 
das empresas com domicílio fiscal fora do Município do Rio de Janeiro, que prestam serviço 
para este município e que não estejam em situação regular no CEPOM (Cadastro de 
Empresas Prestadoras de Outros Municípios), devendo, portanto, a Proponente providenciar 
o seu cadastramento no município do Rio de Janeiro (http://dief.rio.rj.gov.br/cepom), a fim de 
evitar que a CONTRATANTE faça a retenção do referido tributo, a qual será efetuada na 
data em que o pagamento for realizado. 
 

8.2.4. Fica vedado o desconto ou o endosso de duplicatas extraídas com base neste 
Contrato, não se responsabilizando a CONTRATANTE por seu pagamento, se verificado 
dito desconto ou endosso.  
 

8.2.4.1. Em qualquer hipótese, a CONTRATANTE não se responsabilizará por acréscimos, 
bancários ou não, no valor das duplicatas, seja a título de juros, comissão e outros. 
 

8.2.4.2. Desde já fica acertado que o comprovante de depósito bancário se constituirá em 
documento comprobatório de quitação das obrigações decorrentes deste Contrato. 
 

8.2.4.3. Em caso de erro ou dúvidas nos documentos de cobrança que acompanham o 
pedido de pagamento, a CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, pagar apenas a 
parcela não controvertida no prazo contratual. 
 
 
 

8.2.5. A partir da comunicação formal da CONTRATANTE, que será parte integrante do 
processo de pagamento relativa à parcela restante, fica interrompido o prazo de pagamento 
até a solução final da controvérsia, restabelecendo-se, a partir desta data, a contagem do 
prazo de pagamento contratual. 
 

 
8.3. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 
Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; I = Índice de compensação financeira (0,00016438). 

 
8.4. Os pagamentos decorrentes deste Contrato serão efetivados pela CONTRATANTE, por 
meio de depósito na conta corrente da CONTRATADA, conforme especificado a seguir:  

Banco _______, Agência ______, Conta-Corrente _______. 
 
8.5. O não cumprimento, pela CONTRATADA, do disposto nas alíneas desta cláusula, no 
que for aplicável, facultará a CONTRATANTE a devolver o documento de cobrança e a 
contar novo prazo de vencimento, a partir da reapresentação. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS 
 
9.1. Todos os tributos, encargos e contribuições parafiscais eventualmente devidos pela 
execução dos serviços objeto deste Contrato correm por conta exclusiva da CONTRATADA, 
que também se responsabiliza pelo perfeito e exato cumprimento de todas as obrigações e 
formalidades que a lei a ela atribua.  
 
9.2. Caso sejam criados ou extintos, após a assinatura deste Contrato, novos tributos, 
encargos ou contribuições parafiscais, ou seja, modificada a base de cálculo ou alíquotas 
dos atuais, de forma a aumentar ou diminuir o ônus da CONTRATADA, modificando a 

http://dief.rio.rj.gov.br/cepom
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economia contratual, será o preço revisado para mais ou para menos, de modo a cobrir as 
diferenças comprovadamente decorrentes destas alterações. 
 
9.3.  A CONTRATADA, não obstante o acima disposto, obriga-se, caso venha a ser autuada 
pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, no que concerne ao objeto deste Contrato, a 
defender-se com empenho e zelo perante as autoridades competentes. 
 
9.4.  Em face do disposto nesta cláusula, a CONTRATANTE não se responsabiliza pelo 
ressarcimento de quaisquer multas, correção monetária, penalidades, juros e outras 
despesas resultantes da não observância das obrigações tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias devidas pela CONTRATADA.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta de 
recursos específicos consignados no orçamento da União, estado classificada, neste caso, 
no Programa de Trabalho nº _____, Fonte _____ e Natureza de Despesa nº _____, tendo 
sido emitida a Nota de Empenho nº _____, datada de _____. 
 
10.2. Fica estabelecido que, para o atendimento das despesas referentes nos exercícios 
financeiros subsequentes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias que lhe 
forem destinadas, indicando-se, por instrumento adequado, o crédito e empenho para sua 
cobertura. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÈNCIA 
 
11.1. Os prazos de execução e vigência dos serviços objeto do presente contrato serão de 
48 (quarenta e oito) meses e incluem o prazo de mobilização (entrega, instalação e início de 
operação dos equipamentos e suporte técnico) de até 30 (trinta) dias corridos, todos, 
contados a partir da data de assinatura do Contrato. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 
 
10.1. Este Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, com base nos motivos 
previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 
 
13.1. A CONTRATADA será multada caso o tempo de indisponibilidade por tipo de 
impressora exceda a indisponibilidade máxima aceitável, conforme tabela abaixo: 
 

Tipo de impressora Indisponibilidade máxima 

Tipo 1 8,80 horas 

Tipo 2 21,12 horas 

Tipo 3 28,16 horas 

Tipo 4 3,52 horas 

 
13.1.1. O valor da multa será calculado multiplicando-se o índice a seguir pelo valor mensal 
total do aluguel dos equipamentos do mesmo tipo e será aplicada como desconto na fatura 
do mês seguinte à apuração. 
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Onde:  

 é o tempo total de indisponibilidade; 176 é a quantidade de horas úteis no mês;  

é o número de impressoras contratadas daquele modelo; e o desconto será de 120% do 
valor do serviço não prestado. 

 

13.1.1.1. Caso o índice exceda o valor 1 (um), deverá ser considerado como 1 (um) para 
fins de cálculo. 
 

13.1.1.2. Qualquer chamado pode ser reaberto em até 4 (quatro) vezes o tempo estimado 

para resolução se houver recorrência do problema; neste caso, o tempo de execução ( ) 

de chamado reaberto passa a ser o tempo entre a primeira abertura e o último fechamento. 
 

13.1.2. Caso a CONTRATADA seja multada por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) 
meses em um período de 1 (um) ano, a CONTRATANTE se reserva no direito de rescindir o 
contrato sem nenhum ônus e sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas 
neste Contrato. 
 
13.2. A CONTRATANTE aplicará à CONTRATADA, no caso de atraso na execução de 
quaisquer prazos estabelecidos no Contrato, exceto aqueles já tratados no item anterior, 
multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor contratado, 
até o limite máximo de 10% (dez por cento) deste valor. 
 
13.3. À CONTRATADA poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, no caso da 
inexecução total ou parcial deste Contrato, garantidos os direitos ao contraditório e à prévia 
defesa: 
a) advertência; 
b) multa administrativa no percentual de 10% (dez por cento) do valor deste Contrato; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a 
CONTRATANTE, por um período não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida 
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 

13.3.1. A reabilitação será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada, com base no disposto na alínea anterior. 
 
13.4. A aplicação das penalidades ora estabelecidas não impede que a CONTRATANTE 
rescinda unilateralmente este Contrato, sem prejuízo do ajuizamento das ações cabíveis. 
 
13.5. As multas previstas este Contrato poderão ser descontadas de qualquer valor devido à 
CONTRATADA ou cobradas mediante processo de execução, na forma da lei. 
 
13.6. As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
13.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à CONTRATADA o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

13.8. As sanções aplicadas serão, obrigatoriamente, registradas no SICAF. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO E DAÇÃO EM 
GARANTIA 
 

14.1. Salvo expressa autorização da CONTRATANTE, são vedadas a cessão e a 
subcontratação, ainda que parciais, bem como a dação em garantia deste Contrato.   
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA NOVAÇÃO  
 

15.1. Não valerá como precedente ou novação, ou, ainda, como renúncia aos direitos que a 
legislação e o presente Contrato asseguram à CONTRATANTE, a tolerância, de sua parte, 
de eventuais infrações cometidas pela CONTRATADA, a item e condições deste Contrato.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 
 

16.1. Fica vedada, no decorrer da execução contratual, a contratação de empregado ou 
prestador de serviços, por parte da CONTRATADA, que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na CONTRATANTE, observadas 
as definições trazidas no art. 2º do Decreto nº 7.203/2010. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE 
 

17.1. Todas as informações decorrentes da prestação do serviço relacionado ao objeto 
contratual serão consideradas “Informações Confidenciais”, e serão objeto de sigilo, salvo se 
expressamente estipulado em contrário pela CONTRATANTE. 
 
17.2. A CONTRATADA se compromete a guardar confidencialidade e a não utilizar qualquer 
tipo de informação confidencial para propósitos estranhos àqueles definidos nas Cláusulas 
Primeira e Terceira deste Contrato. 
 
17.3. A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus 
sócios, empregados ou prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, 
envolvidos com a prestação do serviço objeto deste Contrato, que precisem conhecer a 
informação confidencial, mantenham sigilo sobre a mesma, adotando todas as precauções e 
medidas para que as obrigações oriundas desta cláusula sejam efetivamente observadas. 
 
17.4. O compromisso de confidencialidade é permanente e se manterá durante o período de 
vigência deste Contrato e após o término do mesmo. 
 
17.5. A divulgação de qualquer Informação confidencial somente será possível mediante 
prévia e expressa autorização por escrito da CONTRATANTE ou quando requeridas pelas 
Autoridades Governamentais, Administrativas e/ou Judiciárias e, neste caso, a proponente 
deverá reportar o fato imediatamente à CONTRATANTE.  
 
17.6. O não cumprimento da obrigação de confidencialidade estabelecida nesta cláusula 
sujeitará a CONTRATADA ao pagamento das perdas e danos sofridos pela 
CONTRATANTE, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis decorrentes de sua 
violação. 
 
17.7. A CONTRATADA se obriga a devolver à CONTRATANTE todo o material que 
contenha informações confidenciais, tão logo ocorra a rescisão ou término da vigência deste 
Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
 
18.1. Para garantia do fiel e perfeito cumprimento de todas as obrigações ora ajustadas, 
deverá a CONTRATADA, dentro de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da assinatura 
deste Contrato, apresentar à CONTRATANTE qualquer das garantias abaixo discriminadas, 
no valor de 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato: 
a) fiança bancária, emitida por instituição bancária aceita pela CONTRATANTE; 
b) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, nos termos orientados pela 
CONTRATANTE; e 
c) seguro-garantia feito junto a empresas de seguros e/ou resseguros autorizada a operar 
no mercado brasileiro pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, cuja minuta 
deverá ser previamente aceita pela CONTRATANTE. 
18.1.1. A garantia terá validade de até 30 (trinta) dias após a data de encerramento do prazo 
de vigência deste Contrato e desde que a CONTRATANTE também confirme, por escrito, 
que o Contrato se encontra efetivamente concluído. 
 

18.1.2. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA até que seja aceita, pela 
CONTRATANTE, a garantia de que trata esta Cláusula. 
 

18.1.3. O valor da garantia contratual será atualizado nas mesmas condições de atualização 
do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar, às suas custas, a respectiva 
renovação, sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos. 
 

18.1.4. Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento das obrigações 
contratuais, a CONTRATADA deve providenciar, às suas custas, a respectiva renovação, 
sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos. 
 

18.1.5. A CONTRATANTE poderá deduzir da garantia as multas e penalidades previstas 
neste Contrato, bem como o valor dos prejuízos que lhe forem causados. 
 

18.1.6. No caso de execução da garantia, em decorrência do disposto no item anterior, a 
CONTRATADA se obriga a complementá-la, às suas custas, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, que se contará do aviso escrito da CONTRATANTE. 
 

18.1.6.1. O procedimento acima também será adotado no caso de alteração do valor do 
Contrato. 
 

18.1.7. A garantia de execução somente será restituída pela CONTRATANTE após 
cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas.  
 

18.1.7.1. A garantia, se for o caso, será devolvida à CONTRATADA após o encerramento do 
prazo de validade da mesma e a confirmação pela CONTRATANTE da efetiva conclusão do 
serviço contratado, conforme definido no item 18.1.1. desta Cláusula, em até 30 (trinta) dias 
após solicitação daquela. 
 

18.1.8. Se o valor da garantia de execução for utilizado em pagamento de qualquer 
obrigação, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não 
mais represente o percentual do valor contratado estabelecido nesta Cláusula, a 
CONTRATADA se obriga a restabelecer o valor real da garantia, no prazo máximo de 72 
(setenta e duas) horas, a contar da data em que, para tanto, for notificada pela 
CONTRATANTE. 
 

18.1.9. A não prestação da garantia ou a prestação em desconformidade com esta Cláusula 
importará em inadimplemento da CONTRATADA, sujeitando-a a aplicação das penalidades 
previstas neste Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO 
 
19.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente Contrato, nos 
termos do art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – VINCULAÇÃO DO CONTRATO 
 
20.1. Este Contrato se vincula em todos os seus termos e condições ao processo de 
licitação do qual é originado.  
 
20.2. Havendo discrepância entre as disposições do Edital e as deste Contrato, 
prevalecerão as do Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO E DA LEGISLAÇÃO  
 
21.1. O foro competente para qualquer ação ou execução decorrente deste Contrato é o da 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia a qualquer outro, por 
mais privilegiado que o seja.  
 
21.2. Este Contrato é regido em todos os termos e condições pela Lei nº 8.666/93.  
 
 
E, por se acharem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em duas vias de igual 
teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.  
 
 
Rio de Janeiro, _____ de _____________________ de 2016. 
 
 
 
 
 
________________________________                    ________________________________ 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas:  

 
________________________________                    ________________________________ 
Nome:                                                                           Nome: 
CPF:                                                                             CPF 
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DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO  

PE.EPE.018/2016 

 
 

 
 
__________________________________________, RG nº _______________, CPF nº 

 (Nome do representante da licitante) 
 

________________________, ________________________, ______________________, 
         (nacionalidade)                         (estado civil) 
 

 _____________________________, ______________________________, representante 
                   (profissão)                              (cargo que ocupa na empresa) 
 
devidamente constituído da __________________________________________________, 

                (nome da empresa) 
 

CNPJ nº ___________________, sediada à _____________________________________, 
(endereço completo) 
 

doravante denominada licitante, declara estar ciente que fica vedada, no decorrer da 
execução contratual, a contratação de empregado ou prestador de serviços por parte de 
CONTRATADA, que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou 
função de confiança da EPE, observadas as definições trazidas no art. 2° do Decreto n° 
7.203/2010 

 
 

_________________, _____ de _________________ de 2016. 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
(Nome e assinatura do declarante) 
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1) FIANÇA BANCÁRIA 

Rio de Janeiro, 

Empresa de Pesquisa Energética 

Av. Rio Branco nº 1 – sala 901 - Centro 

RIO DE JANEIRO – RJ 

Ciente de que entre A Empresa de Pesquisa Energética- EPE, empresa pública vinculada 
ao MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, com Escritório Central na Avenida Rio Branco nº 
1, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 06.977.747/0002-80, adiante 
designada a EPE e, ________________, com sede na ______________ (cidade e estado), 
inscrita no citado Cadastro, sob o nº.__________, doravante denominada AFIANÇADA foi 
celebrado, em _______, o Contrato nº _______, tendo por objeto ________________ 
Contrato esse que integra a presente fiança, tal como se todos os seus termos e condições 
fossem aqui transcritos, o Banco _______, com sede na cidade ___________ estado ____ 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº 
____________, obrigando-se por si e eventuais sucessores, e com renúncia ao benefício de 
ordem do art. 827 do Código Civil Brasileiro, garante a EPE pelo fiel e perfeito cumprimento 
de todas e cada uma das obrigações assumidas pela _______________ no instrumento 
aludido, até o valor de R$ ___________(__________), atualizado nas mesmas condições 
do Contrato. 

10.1.1. No prazo de 10 (dez) dias úteis após aviso escrito da EPE, informando a quantia 
devida pela AFIANÇADA, (a) em razão da inobservância das obrigações estipuladas 
no Contrato acima referido, ou (b) em virtude de pagamento, a qualquer título, feito 
pela EPE a terceiros, credores da AFIANÇADA, por motivo do Contrato nº _______, 
este Banco, como fiador e principal pagador, depositará, em nome da EPE, no 
estabelecimento bancário por ela indicado, a citada quantia, até o limite da presente 
Fiança. 

10.1.2. O Banco renuncia expressamente a qualquer notificação prévia por modificações 
que EPE e a AFIANÇADA venham a introduzir no Contrato nº ______, no curso de 
sua execução, exceto se houver alteração no seu valor total. 

10.1.3. Esta garantia expirará 30 (trintas) dias após a data de encerramento do prazo de 
vigência deste Contrato, segundo o previsto na CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA 
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO, do mencionado Contrato, 
obrigando-se o Banco, mesmo após a data de vencimento estipulada na garantia e 
antes de considerá-la vencida, a obter da EPE a confirmação de que o Contrato foi 
efetivamente concluído e de que a AFIANÇADA adimpliu todas as obrigações 
estabelecidas no Contrato nº____________. 

10.1.4. Declaram os signatários da presente, sob as penas da lei, que estão devidamente 
habilitados a firmá-la, conforme (art. dos Estatutos Sociais, ou procuração, ou) 
________________ 

10.1.5. Para solução de eventuais controvérsias derivadas da presente garantia será 
competente o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com 
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 

 Assinatura dos representantes do Banco. 

  (Firma reconhecida) 

______________________________________________________________ 

Obs.: No caso de utilização de “Seguro Garantia”, feito junto à entidade autorizada pela 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, aceita pela EPE, seus termos deverão ser 
adequados a este modelo de Fiança bancária, a cima apresentado. 

 


