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ANEXO I 

1. DO OBJETO 

1.1 Prestação de serviços continuados de locação de máquinas multifuncionais 
(fotocopiadora/impressora/digitalizadora/fax) com tecnologia digital, instalação e conexão na 
rede da Justiça Federal de Primeiro Grau no Espírito Santo, localizada na Capital e no 
interior do Estado, com fornecimento de mão-de-obra técnica para manutenção corretiva e 
preventiva, fornecimento e/ou substituição de peças, componentes, softwares de 
gerenciamento, materiais, mesas de apoio sobre as quais serão instaladas as máquinas e 
insumos utilizados na operação, exceto papel e mão-de-obra operacional, conforme este 
Termo de Referência e especificações em anexo.  

2. DO QUANTITATIVO DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/DIGITALIZAÇ ÕES/FAX 

2.1 Discriminados no Anexo IV. 

3.  DESTINAÇÃO, LOCAIS E PRAZO DE INSTALAÇÃO DAS MÁ QUINAS 

3.1           Discriminados no Anexo V. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 Fornecer máquinas novas, digitais, em bom estado de conservação e 
funcionamento, com garantia de qualidade de cópias, impressões, digitalizações e fax. 

4.2        Fornecer, quando solicitado pela CONTRATANTE ou necessário para a perfeita 
prestação dos serviços, mão-de-obra especializada e habilitada a manter as máquinas 
adequadamente ajustadas e em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

4.3      Fornecer insumos e materiais de consumo de boa qualidade para o perfeito 
funcionamento das máquinas e na quantidade necessária para suprir a demanda (exceto 
papel), no prazo estabelecido neste Termo, sem ônus adicional. 

4.4      Fornecer máquinas cujas peças, componentes, acessórios e materiais estejam 
disponíveis (ou em linha de fabricação) no mercado, para imediato atendimento aos 
chamados para reparo técnico. 

4.5     Realizar manutenção preventiva e corretiva nas máquinas nos prazos e condições 
estabelecidos pela CONTRATANTE de forma a mantê-las em regular e contínuo 
funcionamento. 

4.6 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
as peças, componentes e acessórios em que se verificarem vícios, defeitos e/ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais utilizados. 

4.7 Fornecer as mesas de apoio adequadas, sobre as quais serão instaladas as 
máquinas. 
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4.8 Instalar as máquinas nos locais indicados no Anexo V e nos prazos estabelecidos 
neste Termo de Referência. 

4.9 Fornecer, se necessário, transformadores e/ou estabilizadores no ato das 
instalações das máquinas, sem ônus adicionais. 

4.10 Fornecer todos os meios, aparelhos, máquinas e mão-de-obra especializada 
necessários à instalação das máquinas nos locais definidos.  Ex.: guindastes e transporte. 

4.11 Fornecer cópia autenticada das Notas Fiscais de compra das máquinas instaladas 
nesta Justiça Federal. 

4.12 Fornecer, juntamente com as notas fiscais de que trata o item 4.11, relação 
detalhada de todas as máquinas instaladas para que se possa identificar cada uma delas. 

4.13 Instruir e treinar, sem ônus adicional, os servidores que irão operar as máquinas 
no local em que estiverem instaladas. 

4.14 Atender no prazo estabelecido na Tabela 1 – ANS todas as solicitações de visita 
técnica, bem como de entrega de suprimentos, devendo, ao final do atendimento, entregar 
relatório descrevendo os serviços realizados e/ou comprovante de entrega do suprimento. 

4.15 Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte para instalação ou remoção de 
máquinas sempre que solicitado pela CONTRATANTE, sem ônus adicional e no prazo 
estabelecido no item 6.4, subitens 2, 3 e 4, deste Termo de Referência. 

4.16 Transportar, seus funcionários, ferramentas e máquinas sempre que o 
atendimento técnico for solicitado.  

4.17 Manter devidamente limpos os locais onde se realizar os serviços. 

4.18 Utilizar material de limpeza próprio, não podendo utilizar materiais de limpeza da 
CONTRATANTE ou de suas terceirizadas. 

4.19 Notificar a CONTRATANTE da existência de defeitos, vícios, ou mau 
funcionamento das máquinas. 

4.20 Refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela CONTRATANTE, sem 
qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

4.21 Substituir imediatamente qualquer empregado responsável pela execução dos 
serviços que causar embaraço à boa execução do Contrato ou por recomendação da 
fiscalização. 

4.22 Fornecer e instalar máquina igual, ou superior, sem ônus adicionais, no local em 
que houver sido retirada máquina para conserto. 

4.23 Efetuar medições mensais no prazo estabelecido no item 6.4, subitem 1, deste 
termo extraindo relatório demonstrativo do número de cópias, impressões, digitalizações e 
fax produzidas no período, excluindo as cópias decorrentes de testes promovidas por 
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técnicos da empresa.  As medições deverão ocorrer na presença de um servidor e o 
relatório deverá ser assinado pelo técnico e pelo servidor que acompanhar a medição. 

4.24 A CONTRATADA deverá encaminhar, mensalmente, à CONTRATANTE 
demonstrativo de produção (cartões de leitura) das quantidades aferidas no mês 
correspondente, bem como os relatórios extraídos de cada máquina, sem o qual não será 
realizado o pagamento da fatura.   

4.25 Fornecer relatórios e/ou esclarecimentos relativos a cópias, impressões, 
digitalizações e fax, individuais ou globais, de máquinas e demais assuntos que se fizerem 
necessários sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 

4.26 Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico, acidente ou mal súbito que 
venha ocorrer com seus empregados nas dependências da CONTRATADA. 

4.27      Fornecer máquinas e insumos de baixo impacto ambiental, levando em conta a 
saúde e segurança das pessoas e a proteção ao meio ambiente.  

4.28        Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado.  

4.29     Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato. 

4.30 Manter durante toda a vigência do contrato, em conformidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo 
de Referência. 

4.31 Entregar, no ato da instalação das máquinas, manual em português, impresso e 
encadernado, na quantidade de 01 (um) exemplar por máquina. 

4.32 Informar ao Núcleo de Serviços qualquer interrupção que se faça no 
atendimento/manutenção das máquinas esclarecendo os motivos. 

4.33 Atentando para as normas de segurança nas dependências da CONTRATANTE, 
deverá, a CONTRATADA, apresentar uma listagem com o nome e número do documento 
de identidade de cada funcionário que se apresentar para prestar serviços de entrega de 
suprimento e/ou manutenção/conserto dos equipamentos. Essa listagem deverá ser 
atualizada sempre que houver mudança no quadro de funcionários que atenderão esta 
Seccional e seus técnicos deverão se apresentar devidamente identificados por meio de 
crachás e/ou uniformizados.  

4.34 Retirar, ao término do contrato, as máquinas das dependências da Justiça 
Federal no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da comunicação 
formal da CONTRATANTE, podendo esse prazo ser prorrogado a critério da Administração. 

4.35 Comprovar que possui e manterá durante toda a execução do contrato estrutura 
administrativa e técnica na região da Grande Vitória, sendo essa última, própria ou 
terceirizada para serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas, que 
garantam a ininterrupta execução dos serviços e pleno cumprimento das obrigações 
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contratuais, em especial no tocante aos prazos estabelecidos, independentemente dos 
locais de instalação das máquinas (Capital ou interior do Estado do ES). 

4.36 Indicar Preposto (a) para supervisão dos serviços contratados, sendo este o elo 
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir poderes para solucionar 
problemas oriundos da relação contratual, sobretudo regularização de pendências. O(a) 
Preposto(a) terá a obrigação de se reportar, quando necessário, ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da Administração e de tomar as providências pertinentes 
para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas na execução do contrato. 

5. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1  Após o recebimento de comunicação formal do gestor do CONTRATO para o 
início dos serviços, a CONTRATADA deverá instalar as máquinas, com as características 
discriminadas no Anexo VI do Termo de Referência anexo ao EDITAL, bem como as 
respectivas mesas de apoio, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sendo que os 
efeitos financeiros ocorrerão a partir da data certificada pelo gestor do contrato acerca do 
pleno funcionamento de cada equipamento. 

5.2  A CONTRATADA deverá agendar, com antecedência de 48 horas, a data de 
instalação das máquinas, na Capital e no interior, pelo telefone (27) 3183-5166. 

5.3  O fato de a CONTRATADA, por qualquer motivo, instalar máquina tecnicamente 
superior ou de maior capacidade não ensejará qualquer pagamento adicional pela 
CONTRATANTE. 

5.4  A manutenção preventiva e corretiva das máquinas, bem como a reposição de 
materiais e insumos deverão ser realizadas no horário de 12 às 18h30min, de segunda a 
sexta-feira, ou em horários e datas previamente agendados. 

5.5  Entende-se como manutenção preventiva a assistência técnica planejada e 
periódica dos equipamentos como: ajustes; reparos; lubrificação; substituição de peças, 
partes, componentes, acessórios, e recondicionamentos que tem por objetivo a prevenção 
da ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções das máquinas. 

5.6 Entende-se como manutenção corretiva a manutenção não periódica que poderá 
ocorrer nas máquinas para correção de vícios, defeitos ou incorreções eventuais e não  
iminentes das máquinas. 

5.7 As medições mencionadas no item 4.23 e 4.24 deste Termo, excluídas as 
decorrentes de testes promovidas por técnicos da empresa, deverão ser realizadas, 
obrigatoriamente, do 1º até o 5º dia útil do mês subseqüente ao que será faturado.   

5.7.1 As medições deverão ser realizadas por técnico previamente identificado na 
listagem mencionada no item 4.33.  

5.7.2 Será realizada a leitura da máquina no início e no término de cada atendimento 
técnico e devidamente registrada na Ordem de Serviço correspondente.    

5.8 Dos chamados para serviços técnicos e reposição de material: 
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5.8.1  Deverão ser atendidos nos prazos estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço 
(ANS) constantes no item 6 e seus subitens. 

5.8.2      Ao atenderem ao chamado o(s) técnico(s) da CONTRATADA deverá(ão) estar com 
o material de reposição e/ou portando ferramentas adequadas e instrumentos de teste para 
executar diagnóstico e manutenção no local. As peças defeituosas poderão ser substituídas 
dentro das dependências da CONTRATANTE. 

5.8.3   Os chamados serão feitos pelo Gestor de Contrato através de envio de e-mail 
para a CONTRATADA, cujo conteúdo indicará o tipo de serviço a ser realizado e o seu 
respectivo local de atendimento. 

5.8.4         A CONTRATADA deverá indicar para a assinatura do contrato conta de e-mail 
que servirá para solicitação de serviços pela CONTRATANTE. 

5.8.5    A CONTRATADA deverá manter gerenciamento da conta de e-mail indicada, 
mantendo-a ativa e fazendo atualizações constantes dos e-mails recebidos e enviados 
durante todo prazo de duração do contrato. 

5.8.6     A CONTRATADA deverá acusar o recebimento do e-mail de solicitação do serviço 
da CONTRATANTE no prazo máximo de 1 (uma) hora após o horário em que a 
CONTRATANTE o enviou. 

5.8.7 A contagem do prazo para acusar recebimento do e-mail será paralisada às 18h do 
dia do envio, sendo esta continuada às 12 horas do dia útil seguinte.  

5.8.8 Decorrido esse prazo sem que haja manifestação por parte da CONTRATADA, a 
solicitação de serviço será considerada como recebida e será iniciada a contagem do prazo 
para atendimento, conforme prescrito no item 6, tabela 1, deste Termo de Referência. 

5.8.9 Ao chegar ao local de atendimento e após a conclusão dos serviços, o técnico da 
CONTRATADA deverá se apresentar ao servidor designado pela CONTRATANTE para 
acompanhamento dos serviços naquela localidade, que lhe entregará a respectiva Ordem 
de Serviço (modelo em anexo IX) para ser devidamente preenchida, em especial apondo 
data e hora de chegada e de conclusão do serviço. A Ordem de Serviço deverá ser 
assinada por ambos (técnico e servidor). 

5.8.10 A via original da ordem de Serviço ficará com o servidor designado. 

5.8.11 Será de responsabilidade do servidor designado a conferência do correto 
preenchimento da Ordem de Serviço pelo técnico, em especial em relação às datas e horas. 

5.8.12  Os prazos para atendimento e conserto das máquinas encontram-se descritos no 
item 6.4, Tabela 1 - ANS, deste Termo de Referência.  

5.8.13    A apuração do prazo para o atendimento inicial e a conclusão do serviço será 
realizada pelo gestor de contrato e/ou pelo supervisor administrativo das Varas, se do 
interior do estado, de acordo com as datas e horas certificadas pelo técnico da 
CONTRATADA na respectiva Ordem de Serviço. 
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5.8.14     A CONTRATADA deverá observar as regras de segurança existentes nesta SJ/ES 
para entrada ou saída de materiais e equipamentos. 

5.8.15   A CONTRATADA deverá prestar manutenção nos locais em que se encontram 
instaladas as máquinas. 

5.8.16   Nenhuma máquina deverá ser removida ou transferida do local em que foi 
instalada sem o consentimento formal da CONTRATANTE. 

5.9 O Gestor do contrato poderá convocar o preposto da CONTRATADA para 
reuniões presenciais que serão registradas em ata. Nessas reuniões poderão ser fixadas 
datas para a execução dos serviços de manutenção preventiva, ficando a CONTRATADA 
obrigada a cumprir os prazos e serviços solicitados.  

5.9.1       O descumprimento dos prazos e datas acordado em reunião e consignados em 
ata será contabilizado como descumprimento das metas do Acordo de Nível de serviço – 
ANS. 

6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) 

6.1 O Acordo de Nível de Serviço define os níveis de qualidade esperados na prestação 
do serviço e as respectivas supressões no pagamento. 

6.2 Caso não seja atingido o nível de qualidade esperado na prestação do serviço o valor 
mensal a ser pago à CONTRATADA será reduzido, conforme item 6.4. 

6.3 O prazo de carência para adaptação e início da avaliação por meio de ANS será de 30 
dias. 

6.4 Acordo de nível de serviço: 

Item Tipo do Serviço 

Prazo para 
atendimento 

inicial  
(dia útil) 

Prazo para 
conclusão do 
serviço (até 
dias úteis) 

Índice de 
desconto 
[IDSRA] 

1 
Medições mensais do número de 
cópias/digitalizações/impressões/fax para 
fins de pagamento  

1º dia útil 
subsequente 
ao que será 

faturado 

Até o 5º dia útil 
do mês 

subsequente ao 
que será 
faturado 

0,5% 

2 Remoção, deslocamento e reinstalação 
de máquinas de um mesmo prédio 1 dia 2 dias  0,5%  

3 
Remoção, deslocamento e reinstalação 
de máquinas entre prédios de uma 
mesma cidade 

1 dia 2 dias 0,5%  

4 
Remoção, deslocamento e reinstalação 
de máquinas entre prédios de cidades 
distintas  

1 dia 3 dias 0,5% 
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5 
 
Reposição de material ou insumo 
(Capital) 

1 dia 1 dia 2% 

6 

 
Reposição de material ou insumo 
(Interior) 
 
 

1 dia 2 dias 2% 

7 

Assistência técnica para máquina sem 
funcionamento 
 
 

1 dia 1 dia 2% 

8 
 

Assistência técnica para máquina 
funcionando parcialmente 
 
 

1 dia 
1 dias 

 

1% 

9 
 

 
Assistência técnica para demais defeitos 
 

1 dia 1 dias 
 

0,5% 

10 

Serviço requisitado e agendado em 
reunião com o gestor e registrado em 
ATA  
 

--------- -------- 0,25% 

11 
Fornecer informações técnicas relativas 
ao objeto contratual 
 

01 dia 2 dias 0,25% 

Tabela 1 – ANS 

 
 
Item Percentual de descumprimento mensal do 

ANS 
Percentual de Desconto Primário 

(PDP) 
1 De   0%        a          10% (exclusive) Não há desconto 
2 De 10% (inclusive) a 20% (exclusive) 5% de desconto 
3 De 20% (inclusive) a 40% (exclusive) 10% de desconto 
4 De 40% (inclusive) a 60% (exclusive) 15% de desconto 
5 De 60% (inclusive) a 80% (exclusive) 20% de desconto 
6 Acima de 80% (inclusive) 25% de desconto 

Tabela 2 – PDP 

 

6.5 Quando houver atraso nos prazos de atendimento inicial e/ou de conclusão do 
serviço definidos na Tabela 1 - ANS, o serviço será considerado como atendido fora do 
prazo. 

6.6 Na solicitação do serviço por e-mail (item 5.8.3), a CONTRATANTE classificará o 
tipo do serviço (Tabela 1 - ANS). 
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6.7        No prazo para conclusão dos serviços já estão incluídas eventuais necessidades 
de substituições da máquina, bem como peças, componentes e acessórios que porventura 
não estejam em poder do técnico no momento do atendimento. 

6.8 A fim de evitar descumprimento dos prazos poderá a CONTRATADA substituir a 
máquina cujo conserto demandar prazo acima do definido no ANS por outra de modelo 
equivalente ou superior, em perfeitas condições de uso, sem ônus adicional para a 
CONTRATADA, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes. 

6.9 Os chamados que forem concluídos fora do prazo previsto no ANS ainda assim 
deverão ser executados pela CONTRATADA, sendo levados em conta os relativos 
percentuais de descontos por dia de atraso. 

6.10 A ocorrência de três chamados técnicos classificados como tipo 5, 6, 7, 8 e 9 para 
uma mesma máquina em um período de 30 (trinta) dias corridos, ensejará a substituição da 
máquina por outra de modelo igual ou superior, em perfeitas condições de uso, sem ônus 
adicional para a CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por todos os 
custos decorrentes, sem prejuízo dos descontos na fatura no respectivo mês. 

6.11 Não serão contabilizados na regra estabelecida acima os chamados abertos para 
reposição de toner após a máquina ter ultrapassado a quantidade de cópias referente à 
capacidade de impressão especificada para o cartucho toner. 

6.12 Fórmula para cálculo de desconto na fatura mensal: 

 

Equação 1 

Ou por extenso: 

 

DFM = PDP + IDSRA1 x NDA1+ IDSRA2 x NDA2+ IDSRA3 x NDA3 + ... + IDSRAn x NDAn  

Onde:  

• DFM → Desconto na Fatura Mensal 

• PDP → Percentual de Desconto Primário: Percentual de desconto da fatura mensal 
relativo ao percentual de consertos atendidos fora do prazo (Tabela 2). 

• IDSRAi → Índice de Desconto por serviço em Atraso 

• NDAi → Número de dias de atraso para conclusão do serviço:  
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• n: Número de serviços atrasados 

6.13 Descumprimento do ANS: 

6.13.1 Descumprimento do ANS nos prazos e condições definidos abaixo poderá ensejar 
a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis na Lei Nº 8.666/93: 

6.13.2 3 (três) meses consecutivos de descumprimento do ANS, independente da 
renovação do contrato. 

6.13.4 4 (quatro) meses, em um grupo de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro 
mês de descumprimento do ANS, independente da renovação do contrato. 

6.13.5 Tentativa de burlar o controle do ANS informando dados incorretos. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 Acompanhar, fiscalizar, zelar pela boa qualidade do serviço, receber, conferir e 
avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, apurar e solucionar queixas e 
reclamações dos usuários através de representante(s) designado(s) por esta Seccional 
(gestor). 

7.2 Registrar em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços, 
encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades 
apontadas, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

7.3 Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer anormalidade apresentada 
no funcionamento das máquinas, interrompendo seu uso se assim for recomendado. 

7.4 Destinar áreas específicas para as instalações das máquinas, dotadas de pontos 
elétricos e de rede de computadores, em quantidade compatível. 

7.5 Recusar a instalação de máquinas que não se encontrem nas condições 
especificadas, ainda que estejam em condições de funcionamento. 

7.6 Atestar a execução dos serviços, rejeitando o que não estiver de acordo, por meio 
de notificação à CONTRATADA. 

7.7 Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o 
cumprimento das formalidades legais. 

7.8 Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da CONTRATADA que 
ensejaram sua contratação.  

 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 As licitantes deverão apresentar, junto aos demais documentos de habilitação, a 
documentação a seguir a título de comprovação de sua qualificação técnica para a 
execução do objeto: 
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8.2 Declaração, em conformidade com o modelo sugerido no Anexo II, de que, 
quando da assinatura do contrato, terá estrutura administrativa e técnica adequadas (essa 
última, própria ou terceirizada para execução dos serviços de manutenção corretiva e 
preventiva), localizada na região da Grande Vitória, conforme previsto no item 4.35 do 
Termo de Referência. 

8.3 Pelo menos 01 (um) atestado ou certidão de capacidade técnica que comprove 
ter a licitante prestado ou que esteja prestando, a contento e com qualidade, serviços de 
locação de, no mínimo, 20, máquinas multifuncionais (fotocopiadora/ impressora/ 
digitalizadora/fax) com tecnologia digital, fornecimento de mão-de-obra técnica para 
manutenção corretiva/preventiva (própria ou terceirizada) e fornecimento e/ou substituição 
de peças, componentes, materiais e insumos utilizados na operação, excetos papel e mão-
de-obra para a operação.  

8.4 Poderá ser apresentado mais de um atestado sendo, porém, VEDADA A 
SOMATÓRIA numérica para efeito da qualificação, bem como a apresentação de atestados 
em nome de empresas subcontratadas.  

8.5  O(s) atestado(s) deverá(ão) ser emitido(s) por pessoa jurídica de direito público 
ou privado. Será exigido, para efeito de reconhecimento do atestado que seja(m) 
apresentado(s) em papel timbrado do emitente, contendo o nome e CNPJ, bem como a 
identificação dos signatários, endereço completo e telefone(s) para contato. 

8. DO PREÇO 

9.1 Nos preços propostos deverão estar incluídos o lucro, o seguro, os impostos, as 
taxas, os pedágios e todas as despesas de qualquer natureza, diretas e indiretas, e 
necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações contratuais, tais como: salários, 
treinamento, transporte, instalação, manutenção, materiais, despesas operacionais, 
softwares, peças de reposição das máquinas, insumos e material de consumo (com 
exceção do papel). 

9.2 As propostas deverão ser apresentadas consignando os valores unitários por 
cópia, impressão, digitalização e fax.  Para tanto, a licitante deverá considerar a quantidade 
estimada anual desta Seção Judiciária para as cópias, impressões, digitalizações e fax, 
conforme estimativa no anexo IV deste Termo. 

9. DO PAGAMENTO 

10.1 Será efetuado o pagamento mensal após aferição do quantitativo das cópias, 
impressões, digitalizações e fax, por equipamento, nas medições de cada mês e emissão 
de relatório assinado por técnico designado pela CONTRATADA e servidores responsáveis 
pelo acompanhamento dos serviços designados pela CONTRATANTE.  

10.2 O pagamento será realizado conforme a seguinte fórmula: “Preço unitário 
ofertado (por cópia, digitalização, impressão, fax)” X “Quantidade de cópias, impressões e 
digitalizações e fax aferidas no respectivo mês”. 

10.3 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do 
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bem ou serviço até o 10º dia do mês subseqüente ao faturado. 

10.4 A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos 
autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

10.5 O pagamento será efetuado nos seguintes prazos, de acordo com o valor da 
despesa: 

10.5.1 Despesa maior que R$ 8.000,00: até o 5º dia útil contado do atesto na nota 
fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço.  

10.5.2 Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o §3º do art. 5º da Lei 
nº. 8.666/93: até o 5º dia útil contado da apresentação da nota fiscal/fatura. 

10.6 O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem 
bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para 
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas no Edital. 

10.7 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, 
será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o 
cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções 
tributárias. 

10.8 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a 
nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução 
Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 
791, de 10 de dezembro de 2007.  Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e 
contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

10.9 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para 
retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis 
para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente 
a partir da data de sua reapresentação. 

10.10 O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda 
Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS. 

10.11 A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 
pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma 
forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a 
data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

10.12 Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser 
calculados com utilização da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pag amento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado : 
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I = (TX/100)  
        365 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de P reços ao Consumidor Ampliado, 
do IBGE. 
 

10. DAS SANÇÕES 

11.1 Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal que 
rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos, e as disciplinas 
normativas no âmbito da SJES. 

11. DO PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 A prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
certificada pelo gestor de contrato na certidão de início dos serviços, podendo ser 
prorrogado, a critério da administração, por até 48 (quarenta e oito) meses, de acordo com 
o Art. 57, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93.  

13.   DA GARANTIA CONTRATUAL  

 
13.1. Para segurança da CONTRATANTE quanto ao cumprimento das obrigações 
contratuais, a CONTRATADA deverá optar por uma das modalidades de garantia contratual 
previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, no montante de 5% (cinco por 
cento) do preço global contratado, atualizável nas mesmas condições daquele. 
 
13.2. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do CONTRATO. 
 
13.3. Caso o valor ou prazo do documento seja insuficiente para garantir este 
CONTRATO, a CONTRATADA providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos 
quantos forem necessários até o término da vigência contratual prevista.  
 
13.4. A garantia prestada pela CONTRATADA só será liberada ou restituída após o 
término da vigência do presente CONTRATO. 

14.      PARTE INTEGRANTE DO EDITAL 

Anexo I  Termo de Referência 

15. PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo II Modelo de Declaração (Manutenção/Assistência Técnica)  

Anexo III Quantitativo de máquinas  

Anexo IV Quantitativo de cópias/impressões/digitalizações/fax 

Anexo V Destinação, locais e prazo de instalação das máquinas 

Anexo VI Especificação técnica das máquinas 
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Anexo VII Modelo de planilha de preços 

Anexo VIII Modelo de Ordem de Serviço para atendimento técnico/material 

Anexo IX Simulação do acordo de Nível de serviço 

 

Vitória (ES), 14 de março de 2011. 

 

 

 

TEREZINHA SALÉZIA TAVARES 
Gestora do contrato 

NSE 
 
 
 

 
 
 

MARIA MADALENA MARQUES 
Diretora do Núcleo de Serviços 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARACÃO DE RESPONSABILIDADE  

 

(papel timbrado DO LICITANTE ) 

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARAMOS , para fins de participação no(a) ...(INDICAR A MODALIDADE E O  N.º DA 
 LICITAÇÃO) ..., da JUSTIÇA FEDERAL - Seção Judiciária do Espírito Santo, que à época 
da assinatura do TERMO CONTRATUAL, teremos estrutura técnica adequada OU 
indicaremos nome, telefone, endereço e pessoa para contato de empresa terceirizada por 
nós com estrutura técnica adequada, localizada na região da Grande Vitória, para prestar os 
serviços de manutenção e assistência técnica, conforme previsto no Termo de Referência.  

Caso indiquemos empresa terceirizada para prestar os serviços de manutenção e 
assistência técnica e caso a empresa indicada deixe de atender às solicitações efetuadas 
pela JUSTIÇA FEDERAL - Seção Judiciária do Espírito Santo, durante o período contratual, 
nos responsabilizamos pela manutenção e assistência técnica total e integral das máquinas 
oferecidas. 

 

 

...............(Localidade)....... .,.........de........................de ............ 

 

_________________________________________ 

 (Assinatura do) Representante(s) Legal(is) da empresa licitante do(s) materiais(s), (com 
identificação do) nome(s) completo(s), cargo(s), endereço(s), fax e telefone(s) de contato) . 
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ANEXO III 
 

QUANTITATIVO DE MÁQUINAS A SEREM LOCADAS 

Quantidade: 42 (quarenta e duas) máquinas copiadoras/impressoras/digitalizadoras/fax de 
mesma marca e modelo. 
 

ANEXO IV 

 

DA ESTIMATIVA DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/FAX 

Quantidade de máquinas 
 

Estimativa mensal de cópias, 
impressões e fax  

 

Estimativa anual de 
cópias, impressões e fax  

 
42 
 

95.382 1.114.602 

 

DA ESTIMATIVA DE DIGITALIZAÇÕES 

Quantidade de máquinas  Estimativa mensal de 
digitalização 

 

Estimativa anual de 
digitalização 

 
42 
 

27.375 328.511 

 

DA ESTIMATIVA DO TOTAL GLOBAL DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/ DIGITALIZAÇÕES/FAX 

Quantidade de 
equipamentos 

 

Estimativa mensal de cópias, 
impressões, digitalização  

e fax 
 

Estimativa anual de cópias, 
impressões, digitalização  

e fax 
 

42 
 

122.757 1.443.113 
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ANEXO V 

 
LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS MÁQUINAS 

 
 
 
As máquinas serão instaladas nos prédios da Justiça Federal na Capital e no Interior do 
Estado no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a partir do recebimento pela 
CONTRATADA da Ordem de Início de instalação enviada pelo gestor do contrato.  
 
As máquinas, objeto do novo contrato, deverão ser instaladas nos Edifícios Sede e Anexo, 
Jerônimo Monteiro, Flora Moysés e no Centro Integrado de Cidadania, ficando condicionada 
a transferência das mesmas para a sede definitiva desta Seção Judiciária situada na 
Avenida Mascarenhas de Morais, 1877 – Ilha de Monte Belo – Vitória - ES, no prazo 
estabelecido abaixo, tendo em vista que a mudança para o supracitado endereço está 
prevista para o período de 20.12.2010 a 25.05.2011. 

Em razão da mudança para a nova sede a CONTRATADA terá o prazo de até 03 (três) dias 
úteis para reinstalar as máquinas no local estabelecido contados a partir do recebimento 
pela Contratada da solicitação formal enviada pela gestora do contrato. 

Toda despesa de instalação e transferência das máquinas, serão efetuadas às expensas da 
CONTRATADA e sem custos adicionais para a Administração. 

 
 
 
 
 

VARAS FEDERAIS DO INTERIOR DO ESTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO E VARAS FEDERAIS DA CAPITAL 

UNIDADE/SETOR Quantidade de máquinas 

1ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim 01 

2ª Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim 01 
Apoio Administrativo de Cachoeiro 01 

1ª Vara Federal de S. Mateus 01 
Apoio Administrativo de S. Mateus 01 

1ª Vara Federal  de Linhares 01 
Apoio Administrativo de Linhares 01 

1ª Vara Federal  de Colatina 01 
Apoio Administrativo de  Colatina 01 

1ª Vara Federal da Serra 01 
Apoio Administrativo da Serra 01 
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ENDEREÇOS DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
 
PRÉDIOS SEDE E ANEXO 
Rua São Francisco nº 52, Cidade Alta, Vitória, Centro, ES (atual). 
Contato: gestora 
 
NOVA SEDE 
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 1877, Ilha de Monte Belo, Vitória, ES (futuro). 
Contato: gestora 
 
EDIFÍCIO JERÔNIMO MONTEIRO 

UNIDADE/SETOR Quantidade de máquinas 
1ª Vara Federal Cível 01 
2ª Vara Federal Cível 01 
3ª Vara Federal Cível 01 
4ª Vara Federal Cível 01 
5ª Vara Federal Cível 01 
6ª Vara Federal Cível 01 

1ª Vara Federal Criminal 01 
1ª Vara Federal Criminal 01 

1ª Vara Federal de Execução Fiscal 01 
2ª Vara Federal de Execução Fiscal 01 
3ª Vara Federal de Execução Fiscal 01 
4ª Vara Federal de Execução Fiscal 01 

1º JEF 01 
2º JEF 01 
3º JEF 01 

TURMA RECURSAL 01 
SEDIGI 01 

NGP 01 
SEDOD 01 
SEPEX  01 

SG 01 
NOF 01 
NCI 01 
NCO 01 
NOM 01 

SEPAG 01 
NCM 01 

SAGAB-DIRFO 01 
OBRA 01 

SEARD 01 
SALA DOS OFICIAIS 01 
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Av. Getúlio Vargas, nº 595, Centro, Vitória, ES. 
Contato: gestora 
 
CIC – CENTRO INTEGRADO DE CIDADANIA (3º JUIZADO ESPECIAL FEDERAL) 
Av. Maruipe, 2.544 – 3º piso – Itararé – Vitória, ES 
Contato: gestora 
 
VARA FEDERAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
Av. Monte Castelo, s/n, Bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES. 
Contato: Polyana 
 
VARA FEDERAL DE SÃO MATEUS 
Rua Coronel Constantino Costa, nº 1334, Fátima - São Mateus, ES. 
Contato: Ana Claudia 
 
VARA FEDERAL DE LINHARES 
Av. Nogueira da Gama, nº 988, Centro, Linhares, ES 
Contato: Eunice 
 
VARA FEDERAL DE COLATINA 
Rua Luiz Dalla Bernardina, S/N, Praça do Sol Poente, Colatina, ES 
Contato: Marinaldo 
 
VARA FEDERAL DA SERRA 
Rua Major Pissarra, 12 – Centro – Serra, ES 
Contato: a ser definido 
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ANEXO VI 

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DAS MÁQUINAS  

 
1) Velocidade de impressão de, no mínimo, 30 páginas A4 por minuto; 

2) Funções de impressão, scanner, cópia com resolução de 600X600dpi e função do 

fax com resolução de 300x300dpi; 

3) Formatos de arquivos PDF e TIFF incorporado ao equipamento; 

4) Funcionamento em rede; 

5) Capacidade de envio de documento digitalizado para e-mail corporativo; 

6) Envio de documento digitalizado com autenticação de usuário via protocolo SMB a 

um endereço IP ("SCAN TO FTP") e de correio eletrônico ("scan to e-mail"); 

7) Entrada USB frontal; 

8) Função de envio e recebimento de fax  com memória 6 MB;  

9) Alimentação automática de originais A4 30 folhas (A4 e Ofício); 

10) Ampliação e redução por zoom; 

11) Cópia/impressão em frente e verso automático dos originais impressos em dupla 

face (duplex); 

12) Bandeja de alimentação de 250 folhas A5 a Ofício  mais uma bandeja adicional de 

250 folhas A5 a Ofício, ou, uma bandeja de alimentação de 500 folhas; 

13) Capacidade da bandeja de saída 150 folhas A5 a Ofício; 

14)  Capacidade da bandeja de alimentação manual 50 folhas; 

15) Capacidade da bandeja de alimentação de saída 150 folhas A4; 

16) Memória 256 MB; 

17) Emulações PCL® 6 e PCL®5e, PDF 1.4 e PostScript® 3™; 

18) Driver compatível com sistema operacional usado na Justiça Federal (Windows XP, 

SEVEN); 

19) Placa de fax com velocidade 33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG; 

20) Tempo de impressão da 1ª página de  9 segundos; 

21) Funções de clarear, escurecer e supressão de plano de fundo; 

22) Interface interna de rede Etherbet ou Fast Ethernet, conector RJ45, protocolo 

comunicação TCP/IP; 
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23) Processador Interno 300 MHZ; 

24) Controlador interno cópia/impressão/digitalização e fax c/ relatórios  de: número de 

série, quantitativo cópias, impressões, scanner e fax, data de emissão; 

25) Senhas individuais e intransferíveis para acesso de usuários operadores do 

respectivo equipamento, objetivando a produção de cópia/impressão/scanner/fax 

(códigos de usuários); 

26) Manual e painel em português brasileiro; 

27) Acompanha CD de utilitários; 

28) Ciclo mensal de 20.000 páginas; 

29) Alceador; 

30) 110 volts. Caso necessário fornecer transformador, estabilizador e/ou qualquer outro 

dispositivo que garanta funcionamento adequado da máquina; 

31) Conversão de arquivos XPS, OS e EPS em arquivos PDF; 

32) Conversão automática com tecnologia grag e drop de arquivos PDF em arquivos de 

texto e planilha (OCR). Conversão automática para arquivos XPS (salvar como); 

33) Ferramenta de busca capaz de localizar arquivos PDF pelo nome do arquivo, nome 

do autor, conteúdo do arquivo e por metadados; 

34) Cabo de força de acordo com a exigência da nova norma do INMETRO NRB 14136, 

conforme orientações do INMETRO através do link 

http:inmetro.gov.br/pluguesetomadas/index.axp. Deverá ser fornecido para cada 

equipamento um adaptador para conversão do padrão NBR 14136 para o NEMA 

5/15; 

35)      Criação de PDF seguro com senha e assinatura digital;  

36)       software que permita ao gestor, através de uma estação de trabalho, obter 

informações remotamente sobre os equipamentos instalados na rede, tais como: 

número de cópias, digitalizações, impressões e outros. 

 
OBS: O FABRICANTE deverá prover, sem ônus adicional, solução embarcada nos 
equipamentos multifuncionais que provenha às funcionalidades listadas acima. 
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ANEXO VII  

MODELO DE PLANILHA DE PREÇO 

Pregão Presencial nº. 
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ: 
ENDEREÇO DA EMPRESA: 
TELEFONE E FAX DA EMPRESA: 
NOME DO REPRESENTANTE, TELEFONE FIXO/CELULAR: 

DATA: 

ASSINATURA: 

Modelo 
 

Marca 

preencher preencher 
 

TABELA 1 

Quantidade 
estimada 
mensal de 

cópias 

Preço unitário da 
cópia/impressão/fax 

Preço mensal estimado 
de cópia/impressão/fax 

Preço anual estimado 
de 

cópia/impressão/fax 

95.382    

 

Preço Global estimado (= Preço total anual tabela 1 + Preço total tabela 2) 

 

 

 

 

 

TABELA 2 

Quantidade 
estimada 
mensal de 

digitalizações 

Preço unitário da 
digitalização 

Preço mensal estimado 
de digitalização 

Preço anual estimado 
de digitalização 

27.375    
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ANEXO VIII 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO TÉCNICO 

Solicitante: _________________________ ramal:________________________________ 

Vara/Seção:____________________________sala/andar:_________________________ 

Data da solicitação ao NSE:_________/_________/_________         ás ______________h 

Modelo do máquina: _________________________ Série: _________________________ 

 Defeito(s) mencionado(s) ou serviço(s) solicitado(s): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Data/hora da solicitação de atendimento técnico/suprimento:____/____/____às _______ h 

Empresa CONTRATADA:____________________________________________________ 

Nome do atendente:_______________________________________________________ 

Data/hora do comparecimento do técnico ao NSE:______/_____/_____às ____________ h 

Data/hora do término do serviço: :____/____/____                           às _______________ h 

Medição do máquina no início do atendimento:___________________________________ 

Medição do máquina no término do atendimento: _________________________________ 

Quantidade de cópias produzidas no atendimento:________________________________ 

Serviço(s) executado(s): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do técnico que fez o atendimento:____________________________ 

Carimbo e assinatura do NSE: ________________________________________________ 
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ANEXO IX 
 

SIMULAÇÃO DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 
Segue abaixo a fórmula para cálculo do desconto da fatura mensal: 

 
Ou por extenso: 
 
DFM = PDP + ( IDSRA1 x NDA1 )+ ( IDSRA2 x NDA2 )+ ( IDSRA3 x NDA3 ) + ... + ( IDSRAn x NDAn ) 
 
Onde:  
 
• DFM → Desconto na Fatura Mensal 
 
• PDP → Percentual de Desconto Primário: Percentual de desconto da fatura mensal relativo ao 
percentual de consertos atendidos fora do prazo. 
 
• IDSRAi → Índice de Desconto por conserto em Atraso 
 
• NDAi → Número de Dias de Atraso para Execução do conserto:  
 
• n → Número de serviços requisitados em atraso 
 
Simulação: 
 
Supondo que em um determinado mês, a CONTRATANTE requisitou 12 (doze) serviços constantes na Tabela 
1. Segue a análise e cálculo do desconto na fatura mensal do mês em referência: 
 
• Número total de serviços requisitados: 12 
 
• Número de consertos atrasados: 1 → n = 1 
 
• Confere 8,33 % (oito virgula trinta e três por cento) de serviços em atraso, segundo a Tabela 4 o valor 
do PDP será de 0 % (zero por cento). 
 
• Serviço Atrasado 1  → Item 9 da Tabela 1: 
 
o 3 (três) dias de atraso; 
o Considerando que o desconto por dia de atraso definido no item 9 da Tabela 1 é de 0,5%  → 
NDA1 = 3 e IDSRA1 = 0,5 
 
Mediante os dados apresentados, segue abaixo a aplicação da fórmula para obtenção do Desconto da Fatura 
Mensal (DFM): 
 
 
DFM = PDP + ( IDSRA1 x NDA1 ) 
  

DFM = 0 + ( 0,5 x 3 ) 
 
DFM = 4,5 % 
  
Segundo a memória de cálculo acima, o desconto aplicado ao valor nominal da fatura mensal será de 4,5 % 
(quatro virgula cinco por cento).     


