ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
Prestação de serviços na locação de impressora multifuncional necessária ao atendimento
das necessidades da Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A presente solicitação pretende atender a demanda da Secretaria Municipal de
Educação e Desportos - SEMED de forma a garantir a continuidade da prestação dos
serviços públicos com qualidade e eficiência.
2.2. Assim, a Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza carece dessa contratação
em caráter de urgência pois é necessária em virtude da alta demanda de cópias/ xérox,
sendo a locação a opção mais vantajosa, tendo em vista o alto custo de uma impressora
de grande porte, e a necessidade constante de manutenção.
3. DESCRIÇÃO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS - SEMED
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Solicitada
Locação de Impressora Multifuncional
Especificação: Solução de impressão e
cópia
150.000
01
reprografia, sem operador, com fornecimento
de copiadora, manutenção e suprimentos.
4. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO
4.1. Os equipamentos, os acessórios e os demais produtos devem estar acondicionados
em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o
empilhamento e as vibrações.
4.2. Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas
as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e
administração.
4.3. A empresa deverá possuir serviço de atendimento a clientes com funcionamento
durante o horário comercial, que possibilite a abertura de chamados por telefone e
confirmação por correio eletrônico.
4.4. A licitante vencedora deverá atender aos pedidos de manutenção dos
equipamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação da unidade
requisitante, solucionando o problema em até 02 (dois) dias úteis através de manutenção ou
substituição do equipamento por idêntico em marca modelo, performance, configuração.
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4.5. Toda e qualquer despesa de manutenção é de responsabilidade exclusiva da
contratada tais como com pessoal, deslocamento, alimentação, condução, peças, serviço.
4.6. A proponente vencedora garantirá a boa qualidade dos materiais/equipamentos,
objeto da licitação, os quais devem estar de acordo com as normas da ABNT/INMETRO.
4.7. A entrega do objeto será fiscalizada por funcionário responsável, o que não
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pelo fornecimento, notadamente nos aspectos
de qualidade, prazo de validade do produto, estado de conservação das embalagens, ou
quaisquer outras alterações que venham interferir na qualidade do objeto ofertado.
4.8. O objeto da licitação será entregue pelo licitante vencedor dentro do Município de
Portalegre, diretamente na unidade da Secretaria Municipal requisitante, em prazo não
superior a 5 (cinco) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, devendo o
fornecimento ser encerrado ao final do prazo de vigência da ata de registro de preço.
4.9. A Prefeitura Municipal de Portalegre - RN reserva-se o direito de não receber os
produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o
contrato e aplicar sanções previstas no Edital.
4.10. A contratada é obrigada a substituir de imediato e às suas expensas, produtos em
que se verifiquem irregularidade.
5. PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
5.1 A empresa vencedora, prestará os serviços de locação por 12 (doze meses), ou até
a contratação de licitante por novo procedimento licitatório.
6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
6.1. A execução do objeto deverá ser feita de acordo com as solicitação da secretaria
responsável, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, no
endereço especificado nos mesmos.
6.2. O objeto será recebido provisoriamente pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
6.4. A execução do objeto poderá ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.5. A execução do objeto será considerada como recebido definitivamente no prazo
de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.5.1.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não
ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de
Referência, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.2 Fornecer no prazo estipulado e no preço homologado;
7.3 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
7.4 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;
7.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.6 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
7.7 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
7.8 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
8.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e
seus anexos;
8.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes nesse Termo de Referência, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
8.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
8.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos;
8.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
8.7 Emitir a nota de empenho;
8.8 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser
solicitados pela Contratada;
8.9 Exercer a fiscalização da entrega, na forma prevista na Lei n° 8.666/1993,
procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem
necessárias;
8.10 Efetuar o pagamento do fornecimento nas condições estabelecidas neste Termo;
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
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9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
10. CONTROLE DA EXECUÇÃO
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a Contratada que:
11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
11.1.3. fraudar na execução do contrato;
11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
11.1.5. cometer fraude fiscal;
11.1.6. não mantiver a proposta.
11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
11.2.2. multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
11.2.3. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
11.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
11.2.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
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11.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas e os profissionais que:
11.3.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
11.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
11.3.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
11.3.5. 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.
Portalegre/RN, 05 de janeiro de 2021.

MARIA DAS GRAÇAS FEITOSA ROCHA
Secretária Municipal de Educação e Desportos - SEMED
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