

Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO 1/2023 - SELIC/MS/DEPAD/MS/DE/MS/PLENARIO/MS/CRMV-MS/SISTEMA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do art. 75, §3º, da Lei nº 14.133/2021, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado de Mato Grosso do Sul informa que pretende contratar empresa objetivando a locação de
impressoras sem limite de franquia, com assistência técnica especializada, incluso o fornecimento dos
equipamentos e suporte in loco, assim como todos os suprimentos, peças e materiais de
consumo (exceto papel), na modalidade franquia por máquina, com fornecimento de solução de
impressão com acesso via rede (TCP-IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos,
software de gerenciamento e bilhetagem, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários (exceto papel) e serviços de
operacionalização da solução, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina
Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, convidando as empresas interessadas a apresentarem
suas propostas, no prazo de 03 (três) dias úteis, devendo atender a descrição constante no documento
anexo.

As propostas deverão ser enviadas por e-mail para o endereço:  cpl@crmvms.org.br e serão recebidas
até às 17h do dia 30/01/2023.

Qualquer esclarecimento poderá ser realizado através do mesmo endereço eletrônico.

Med. Vet. Thiago Leite Fraga
CRMV-MS nº 3875-VP

Presidente
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Serviço Público Federal

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso do Sul

TERMO DE REFERÊNCIA 1/2023 - SELIC/MS/DEPAD/MS/DE/MS/PLENARIO/MS/CRMV-MS/SISTEMA

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO/2023

Dispensa de licitação, conforme inciso II, do art. 75, da Lei 14.133/21 e demais legislações aplicáveis.

 

1 - DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada em locação de impressoras sem limite de franquia, com assistência técnica especializada,

incluso fornecimento dos equipamentos e suporte in loco, assim como todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, exceto papel,

na modalidade franquia por máquina, com fornecimento de solução de impressão     com acesso via rede (TCP-IP), compreendendo a

cessão de direito de uso de equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, incluindo a prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessário (exceto papel), e serviços de operacionalização da solução, para

atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme condições,

quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

1.2 - Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela a seguir.

Grupo Item Caracteristicas mínimas Qtd de
Impressora

I

I

Locação de Impressora monocromática a  Laser, LED ou equivalente,

em páginas A4, (preto e branco)

(sem papel).

Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0

Alimentação: 110 V

Velocidade Max de Impressão: 40 ppm

Impressão Frente e Verso: Sim

Impressão via smartphones e tablets: Sim

Digitalização
Gramatura máxima do papel: Até 163g/m²

Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas

Ampliação e Redução: 400% - 25%

tens Inclusos: Cartucho Preto , Cd Instalação c/ Manual ,

Cilindro, Cabo de Alimentação

Memória: 128MB

Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 ,

Windows 8 , Windows Vista , Windows XP, Linux, Windows 10

Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês):
10.000

Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi

Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6

105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm

07

II

Locação de impressora color ecotanque Laser, LED ou equivalente, em

páginas A4, e sem papel.

IMPRESSÃO
Tecnologia de impressão: Jato de tinta;

Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi;

Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores

(A4/carta);

Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores

(rascunho, A4/carta).

CÓPIA

01



Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores

(A4/carta);

Tamanho máximo da cópia: A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dp.

SCANNER
Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido;

Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi;Profundidade de bit de cor: 48

bits de entrada, 24 bits de saída;

Profundidade de bit monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de salida;

Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de

salida;

Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm; Velocidade de

digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por

página em cores (200 dpi).

PAPEL
Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x

340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm),

Executivo, Meia carta, A6;

Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 16:9 wide (102x108mm),

8x10 in.

CONETIVIDADE
Conectividade padrão: USB 2.0 / Wireless / Wi-Fi Direct;

Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6;

Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA,

PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64bit/128bit),WPA-PSK

(TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES; Segurança WLAN: WEP

(64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE

(AES);

SISTEMAS OPERACIONAIS
Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32 bit, 64 bit);

1.3 - A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço global e os proponentes deverão enviar

suas propostas conforme Anexo I deste Termo de Referência.

1.4 - O prazo de vigência do contrato é de 12 (meses), podendo ser prorrogado de acordo com o art. 107, daLei 14.133/21 e suas

alterações.

1.5 - A seguir está listada a quantidade de equipamentos demandados e as cidades onde ficarão disponíveis:

LOCAL Quantidade de Equipamentos

Campo Grande – Sede (DEPAD / SELIC / SEINFRA) 1

Campo Grande – Sede (Gabinete da Presidência) 1

Campo Grande – Sede (DEFIN / Unimed) 1

Campo Grande – Sede (DEJUR) 1

Campo Grande – Sede (DECAD) 1

Campo Grande – Sede (SEFISC) 1

Dourados – Seccional (Unid. Administrativa) 1

TOTAL DE IMPRESSORAS (Preto e Branco) 07

Campo Grande – Sede (DETEC) 01

TOTAL DE IMPRESSORAS (COLOR) 01

TOTAL DE IMPRESSORAS (Preto e Branco e COLOR) 08

2 - DA JUSTIFICATIVA

2.1 - O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul (CRMV/MS) surgiu em 1977. Trata-se de

uma Autarquia Federal cujas funções precípuas são orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional dos Médicos Veterinários

e Zootecnistas. Assim, é um órgão público da Administração Indireta que tem como dever atuar no controle técnico, ético e social

da profissão, além de proteger e regulamentar o exercício da profissão. A atuação do Conselho em primeira instância assegura à

sociedade o atendimento responsável, seguro e de qualidade dos profissionais que exercem aquele campo de atividade.

2.2 - As atividades do CRMV/MS são executadas em sua Sede na cidade de Campo Grande e em sua Seccional na cidade de

Dourados.



2.3 - Em sua Sede e Seccional, há a necessidade de disponibilizar impressoras para impressão e digitalização de  documentos

administrativos para execução dos seus processos organizacionais. Tal recurso é extremamente necessário para o bom

funcionamento de todos os setores do Conselho e para o pleno atendimento ao seu público, uma vez que o CRMV/MS recebe

documentos da comunidade a qual presta serviços para a tramitação de seus processos internos.

2.4 - Para atender à demanda destes serviços, o CRMV/MS necessita de um conjunto de equipamentos de impressão e reprografia

que seja capaz de atender a demanda do CRMV/MS.

2.5 - Seguindo as indicações da IN 01/2019, a comissão trabalhou para elaboração do Estudo Técnico Preliminar, não para um

processo de locação de impressoras como previamente especificado. Para elaboração deste Termo de Referência, foram

realizadas as ações de especificação dos requisitos técnicos para o serviço, de levantamento de mercado, de determinação dos

volumes demandados pelos setores do CRMV/MS para especificação dos quantitativos de equipamentos a serem locados e de

estimativa para o valor de contratação, o CRMV/MS tem demandado um quantitativo menor de impressões. Isto está ocorrendo por

termos alterado os processos para forma eletrônica, caindo drasticamente o volume de tal forma que muitos procedimentos os

profissionais não fosse mais necessário ir presencialmente à Sede com cópias dos formulários e documentos demandados. Desta

forma, o Conselho tem recebido mais documentos por meio digital, o que leva ao realizarmos menos impressões e mais a utilização

de digitalização de documentos para processamento eletrônico.

2.6 - A situação atual está nos levando à necessidade de contratação locação de apenas impressoras com manutenção e troca de

peças por conta da contratada, haja visto que os volumes hj são muito mais digitalização de documentos ao invés de impressões

de documentos.

2.7 - O quantitativo de 08 (oito) equipamentos se justifica para o contrato de locação de impressoras para atender as necessidades

da Sede em Campo Grande e sua Seccional em Dourados.

2.8 - Solução Escolhida
2.8.1 - Contratação de empresa especializada em locação de impressoras, modalidade sem franquia mensal de páginas com

serviços de fornecimento de impressoras multifuncionais para os serviços do CRMV/MS, com acesso via rede (TCP-IP),

compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, software de gerenciamento, incluindo a prestação de serviço de

manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessário (exceto papel), e serviços de

operacionalização da solução, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato

Grosso do Sul.

2.8.1.1 - Os Equipamentos de impressão serão cedidos sob regime de locação.

2.9 - Fundamentações
2.9.1 - O que se busca é a racionalização e o bom uso dos meios funcionais disponíveis, como no modelo de locação de

impressoras, sempre visando a prestação dos serviços à sociedade com transparência, eficácia e eficiência e, ao mesmo tempo,

possibilitar economicidade dos recursos públicos.

2.9.2 - Os serviços de locação de impressoras, aliados aos demais recursos tecnológicos existentes, são hoje uma solução de TI

moderna e que, comprovadamente, tem contribuído significativamente a boa gestão da instituição, no melhoramento dos

processos, no gerenciamento dos recursos e na redução global de custos. Paralelamente à evolução tecnológica, o uso dos

serviços de impressão e reprodução de documentos é cada dia mais intenso, pois representa recurso fundamental para os

processos de registro material e documental de qualquer instituição.

2.9.3 - Tal contratação será benéfica e vantajosa, vez que não implicará em investimentos, tais como aquisição de equipamentos

reprográficos (impressoras, multifuncionais e softwares) e as necessárias substituições periódicas, em face de sua depreciação e

obsolescência, causado pelo avanço tecnológico e o desgaste natural pelo uso contínuo. Essa contratação visa atender as

demandas por, digitalização, impressão, gerenciamento, auditoria e outros serviços reprográficos essenciais ao bom funcionamento

dos trabalhos realizados nos diversos ambientes e setores do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato

Grosso do Sul.

2.10 - Benefícios Esperados
2.10.1 - Com esta contratação, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul terá a continuidade

dos seus serviços de impressão e reprografia com impressoras multifuncionais e software de gestão deste serviço de forma

padronizada. Os principais benefícios oferecidos são:

2.10.1.1 - Aumento da produtividade.

2.10.1.2 - Reeducação e aprimoramento do usuário;

2.10.1.3 - Gerenciamento de equipamentos em rede;

2.10.1.4 - Atualização tecnológica;

2.10.1.5 - Reduzir e organizar estoque de documentos, estruturar serviços e agilizar processos, envio de dados

automatizado, monitoramento e rastreamento de processos;

2.10.1.6 - Padronizar e uniformizar os produtos finais de impressão, cópias e digitalização;

2.10.1.7 - Eliminar custo e gerência de estoques, das compras e do acondicionamento de insumos e consumíveis no

diminuto espaço de almoxarifado;

2.10.1.8 - Contabilizar as impressões, cópias e digitalização, com maior controle;

2.10.1.9 - Centralizar a gestão dos serviços de impressão, cópias e digitalização, possibilitando a obtenção de indicadores

de qualidade, desempenho, disponibilidade, utilização de recursos e custos de forma mais ágil e exata, melhorando o

planejamento, tomada de decisão e ações rápidas;

2.10.1.10 -Extinguir necessidade de contratação de manutenção preventiva, corretiva e de assistência técnica;

2.10.1.11 - Eliminação de custo com aquisição e reparo de equipamentos;



3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1 - A contratação de empresa especializada em locação de impressoras, implicará na disponibilização de equipamentos e

suprimentos (exceto papel) para a Sede e Seccional do CRMV/MS.

3.2 - A instalação dos equipamentos inclui ligação em rede com as devidas configurações, incluindo a orientação para o uso.

3.3 - O estabelecimento das conexões aos pontos de rede, aos pontos elétricos e às demais instalações físicas necessárias serão

de responsabilidade do CRMV/MS.

3.4 - Todos os equipamentos alocados deverão ser compatíveis com o ambiente operacional Microsoft Windows e devidamente

instalados;

3.5 - Os equipamentos podem ser de fabricantes diferentes, desde que compatíveis tecnicamente entre si e com o software de

gerenciamento de impressão;

3.6 - No caso de aquisição de insumos, a empresa CONTRATADA deverá fornecer cartuchos ou toners originais ou certificados

pelo fabricante conforme jurisprudência do TCU – Acórdãos 3486- 48/2014-P, 1015-15/2015-P, entre outros.

3.7 - A empresa CONTRATADA deverá fornecer os suprimentos ou consumíveis, exceto papel, necessários ao funcionamento dos

equipamentos instalados no CRMV/MS.

Fornecimento de um estoque mínimo de cartuchos de toner por equipamento, mínimo de 01 (um) cartucho de toner para cada

equipamento, de tal forma que se garanta a substituição imediata;

3.8 - A empresa CONTRATADA promoverá, sob sua inteira responsabilidade, a manutenção e assistência técnica dos

equipamentos, sem ônus para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, incluindo-se a mão

de obra com reposição total de peças, despesas de locomoção, estadia e outras do técnico que prestará assistência;

3.9 - O chamado técnico poderá ocorrer em razão de defeito no equipamento, bem como pela falta de suprimento necessário à sua

utilização/funcionamento;

3.10 - A empresa CONTRATADA deverá realizar visitas periódicas para executar revisão geral, ajustes, limpeza e demais serviços

necessários ao perfeito funcionamento de todos os equipamentos instalados;

3.10.1 - Indica-se como métrica para demandar a visita de manutenção preventiva a quantidade de 10.000 (dez mil) cópias

realizadas em cada impressora.

3.11 - As visitas referentes à manutenção preventiva deverão ocorrer em dia útil, no horário comercial, em dia e horário previamente

agendados, e deverão ser acompanhadas por funcionário do CRMV/MS previamente designado;

3.12 - Além da manutenção periódica, poderá o Fiscal do Contrato, caso entenda necessário, solicitar, por telefone ou e-mail, com

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços de manutenção preventiva à empresa CONTRATADA;

3.13 - A prestação de serviço de manutenção corretiva, inclusive para substituição de equipamentos ou peças danificadas;

3.14 - A execução dos serviços de manutenção corretiva e de reposição de peças e acessórios, quando necessário, deverá ser

realizada pela empresa CONTRATADA de acordo com os prazos previstos, a contar da abertura do chamado realizado pelo

CRMV/MS;

3.15 - A empresa CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas à troca e destinação final de todos os consumíveis

necessários ao fiel cumprimento do objeto contratado (exceto papel);

3.16 - Caso necessário, indicação de estabilizadores compatíveis com a potência dos equipamentos a serem disponibilizados

devem ficar a cargo da empresa CONTRATADA;

3.17 - O gerenciamento dos serviços contratados, com o objetivo de realizar o fornecimento de insumos e consumíveis, excluindo

papel, antecipadamente aos seus términos, de forma a não permitir a interrupção dos serviços e a realização dos atendimentos

gerados por chamados efetuados pelo CRMV/MS.

3.18 - Os serviços de instalação e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos deverão ser executados sem paralisação,

devendo a empresa CONTRATADA adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento de suas obrigações;

3.19 - Os equipamentos somente serão considerados instalados e recebidos quando estiverem em pleno funcionamento e depois

de conferidas todas as especificações técnicas exigidas no certame;

3.20 - A empresa CONTRATADA deverá utilizar e fornecer, durante a vigência do contrato, um sistema de gerenciamento de

equipamentos de impressão, contabilização e bilhetagem das páginas impressas, copiadas e digitalizadas dos equipamentos

indicados no Item 1.2 dos itens I e II, para controle dos equipamentos contratados e do ambiente tecnológico do Conselho Regional

de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul.

3.21 - A empresa CONTRATADA deverá realizar a instalação dos equipamentos locados, bem como de quaisquer outros entregues

para substituição, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados, devendo observar os prazos consignados no contrato;

3.22 - Nos casos de substituição de equipamentos que possuem mecanismos de armazenamento interno dos documentos

impressos, copiados ou digitalizados, como discos rígidos ou outros meios de armazenamento não volátil, a empresa

CONTRATADA deverá realizar a completa exclusão dos dados previamente à retirada do equipamento;

3.23 - Caso necessário, o ambiente para execução do software para gerenciamento de impressão/cópias/digitalização será

fornecido pelo CRMV/MS, para o pleno atendimento de todas as regras de segurança adotadas pelo Conselho Regional de

Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul;

3.25 - Os equipamentos deverão receber manutenção, ou seja, atendimento onde estiverem instalados. Todos os custos da

manutenção, mão de obra, passagem e estadia dos técnicos, peças, partes, insumos, consumíveis, fusores e serviços serão de

responsabilidade da futura empresa CONTRATADA;

3.26 - A imagem resultante do processo de cópia, impressão e digitalização, deverá ter resolução compatível com aquela constante

do documento copiado, não podendo conter traços ou manchas de tintas, dentre outras imperfeições;

3.27 - Os sistemas, manuais e soluções de TI utilizados para a execução dos serviços deverão estar disponíveis em conformidade

com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – VOLP, elaborado pela Academia Brasileira de Letras, o qual já contempla o



novo Acordo Ortográfico;

4 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1 - Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a ser

contratado mediante licitação, na modalidade de contratação direta.

4.2 - O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei nº 14.133/21, constituindo-se

em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes

às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

4.3 - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração

CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.5 - O objeto não envolve questão de alta complexidade técnica nem apresenta grande vulto financeiro, por este motivo não será

permitida a participação de consórcios.

5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 - Requisitos minimos para o Tipo de Equipamento a ser utilizado (preto e branco):

5.1.1 - Tipo de equipamento: Multifuncional monocromática com as funções impressora, copiadora e scanner:

Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0;

Alimentação: 110 V;

Velocidade Max de Impressão: 40 ppm;

Impressão Frente e Verso: Sim;

Impressão via smartphones e tablets: Sim;

Digitalização;

Gramatura máxima do papel: Até 163g/m²;

Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas;

Ampliação e Redução: 400% - 25%;

Itens Inclusos: Cartucho Preto , Cd Instalação c/ Manual , Cilindro, Cabo de Alimentação;

Memória: 128MB;

Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista, Windows XP, Linux, Windows

10;

Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 100000;

Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi;

Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , A6 105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm;

Presença de Conector RJ-45.

5.2 - Requisitos minimos para o Tipo de Equipamento a ser utilizado (Color):

5.2.1 Tipo de equipamento: Multifuncional Color com as funções impressora, copiadora e scanner. 

IMPRESSÃO
Tecnologia de impressão: Jato de tinta;

Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi;

Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta);

Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta).

CÓPIA
Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto e 3,8 cpm em cores (A4/carta);

Tamanho máximo da cópia: A4/carta - 1.200 dpi x 2.400 dp.

SCANNER
Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido;

Resolução óptica: 1.200 dpi x 2.400 dpi;Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída; Profundidade de bit

monocromático: 16 bits de entrada, 1 bit de saida;

Profundidade de bit de tons de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saida;

Área máxima de digitalização: 216 mm x 297 mm; Velocidade de digitalização: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por

página em cores (200 dpi). 

PAPEL Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Oficio (215.9 x 340.4mm), Oficio 9 (214.9 x 315mm), Fólio

(215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6;

Foto: 10x15 cm (4x6 in), 13x18 cm (5x7 in), 16:9 wide (102x108mm), 8x10 in.

CONETIVIDADE Conectividade padrão: USB 2.0 / Wireless / Wi-Fi Direct;

Protocolos de impressão em rede: TCP/IPv4, TCP/IPv6;

Protocolos de gerenciamento de redes: SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD WEP

(64bit/128bit),WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES),WPA3-SAE (AES; Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP),

WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES);

SISTEMAS OPERACIONAIS
Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 /10 ou mais recente (32 bit, 64 bit);

5.3 - Requisitos para o Sistema de Gerenciamento Remoto dos Equipamentos:



5.3.1 - O sistema responsável pela captura das informações dos contadores e lógicos de

5.3.1.2 - impressão, cópia e digitalização deverá conter:

5.3.1.3 - Nome do trabalho para o recurso de impressão;

5.3.1.4 - Tamanho do arquivo para o recurso de impressão;

5.3.1.5 - Número de páginas;

5.3.1.6 - Identificação do usuário;

5.3.1.7 - Ranking de produção e usuários com maior produção (hora/dia/mês/ano);

5.3.1.8 - Identificação de impressoras ativas e inativas (informando tempo e inatividade);

5.3.1.9 - Controle de cotas por equipamento;

5.3.1.10 - Controle de cotas por usuário;

5.3.1.11 - Auditoria de impressão;

5.3.1.12 - Nome/código da impressora;

5.3.1.13 - Estação de trabalho para o recurso de impressão.

5.3.2 - O sistema deverá possuir alerta em tempo real, que permita identificar pelo menos os seguintes problemas:
5.3.2.1 - Falha de componentes dos equipamentos que afete o funcionamento da máquina;

5.3.2.3 - Atolamento de papel;

5.3.2.4 - Baixos níveis de suprimentos;

5.3.2.5 - Esgotamento de suprimentos;

5.3.2.6 - Falta de papel;

5.3.3 - O sistema deverá possuir utilitário(s), com interface gráfica, para o gerenciamento dos equipamentos multifuncionais por

meio de estações de trabalho em plataforma Windows10/ ou superiores e LINUX, que permita capturar o painel de controle de

equipamentos multifuncionais e configurá-lo remotamente;

5.3.3.1 - Para fins de definição, versão superior significa toda aquela disponibilizada, lançada e/ou ofertada após a versão

da solução atualmente em uso pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul. Desse

modo, ainda que ocorra a alteração do número ou nomenclatura, pelo fabricante da solução de tecnologia da informação, a

garantia deverá ser observada pela CONTRATADA. Sendo assim, qualquer versão posterior à solução ora identificada

estará coberta pela cláusula de garantia contida neste documento e contrato;

5.3.3.2 - Mostrar a localização dos equipamentos utilizados na solução CONTRATADA, instalados na rede, com

possibilidade de agrupar por departamento ou andar.

5.3.3.3 - Permitir efetuar, no mínimo, alterações de configuração, verificação da situação da impressão, verificação do nível

dos consumíveis de impressão e habilitar painel frontal dos equipamentos multifuncionais;

5.3.3.4 - Possibilitar o acesso via navegador Web;

5.4 - Requisitos para Contabilização e Bilhetagem de Impressão:
5.4.1 - A CONTRATADA deverá disponibilizar sistema informatizado que permita a contabilização das páginas impressas/copiadas

em todo o ambiente contratado. Cabe ainda ressaltar que apenas as páginas efetivamente impressas/copiadas devem ser

contabilizadas, descartando as tarefas não executadas que forem enviadas à fila de impressão;

5.4.2 - O Sistema de Contabilização e Bilhetagem deverá permitir a captura e contabilização de todos os documentos, realizados

em cada um dos perfis dos equipamentos, com arquivo do histórico (log), com as seguintes informações:

a) Data e hora de impressão;

b) Nome do documento;

c) Número de páginas impressas;

d) Número de páginas digitalizadas;

e) Tamanho do documento;

f) Simples ou frente-verso;

g) Usuário;

h) Nome do equipamento;

i) Endereço IP/ou nome da estação de trabalho que originou o serviço de impressão;

j) Servidor de impressão;

5.4.3 - O sistema deverá permitir bilhetagem off-line; ou seja, caso haja perda de comunicação com o equipamento, o sistema

deverá possuir funcionalidade que permita atualizar sua base de dados quando a comunicação for restabelecida com todas as

informações sobre os serviços de reprografia realizados no período em que permaneceu sem comunicação;

5.5 - Requisitos para Manutenção Corretiva dos Equipamentos:
5.5.1 - As solicitações de manutenção corretiva dar-se-ão mediante chamado técnico da CONTRATANTE e deverão ter início em

um prazo máximo de 08 (oito) horas úteis, contado a partir da solicitação efetuada pela CONTRATANTE. Os chamados técnicos

serão abertos de segunda a sexta-feira, no horário das 12h às 18h por telefone, fax, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação

indicado, a qualquer tempo, pela CONTRATADA.

5.5.2 - Fornecer, em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, suprimentos cuja troca não requeira a presença de um técnico

(toner). O toner não deverá apresentar elementos químicos prejudiciais à saúde dos usuários diretos;

5.5.3 - Substituir, no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar da notificação da CONTRATANTE, os equipamentos que apresentarem

excesso de defeitos, sendo considerado excesso, a abertura de 05 (cinco) chamados técnicos no período de 01 (um) mês para o

mesmo equipamento, comprovadamente não decorrentes de mau uso por parte da CONTRATANTE. A troca deverá observar as

especificações técnicas mínimas dos equipamentos, exigidas no certame, sem que isso implique acréscimo nos preços

contratados;

5.5.4 - O pedido de prorrogação por parte da CONTRATADA deverá ser formulado em, no mínimo, 12 (doze) horas antes do



transcurso do prazo limite fixado para a realização do serviço;

5.5.5 - Os serviços de manutenção corretiva deverão ser concluídos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da

hora de abertura do chamado técnico, podendo ser prorrogado, mediante solicitação expressa da CONTRATADA e à vista do grau

de dificuldade apresentado pelo serviço, por até 04 (quatro) dias úteis, incluídas as primeiras 48 (quarenta e oito) horas.

Ultrapassados os 04 (quatro) dias de paralisação do equipamento por ocasião da manutenção, fica a CONTRATADA obrigada a

substituir o equipamento por outro, com as especificações técnicas mínimas exigidas, até a completa normalização da situação,

sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

5.6 - Requisitos de Segurança
5.6.2 - Executar os serviços em conformidade com a legislação aplicável, em especial, ABNT NBR ISO/IEC 27002.

5.6.3 - A empresa CONTRATADA não poderá divulgar, mesmo que em caráter estatístico, quaisquer informações originadas no

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, sem prévia autorização.

5.6.4 - Manter o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul informado formalmente sobre

quaisquer necessidades de atualização ou mudança na configuração dos serviços prestados.

5.6.5 - Assegurar que os dispositivos fornecidos pela CONTRATADA para armazenamento de informações (exemplo: mídias

magnéticas, eletrônicas, óticas) ou, ainda, os ambientes tecnológicos, canais de comunicação entre as partes (exemplo: sites, links,

hiperlinks, etc.), estejam livres de programas de computadores ou outros recursos tecnológicos que possam causar perda de

integridade, confidencialidade ou disponibilidade de dados ou informações do Conselho Regional de Medicina Veterinária do

Estado de Mato Grosso do Sul (exemplo: vírus, cavalos de Tróia, etc.).

5.6.6 - Quando solicitado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, realizar, prioritária e

concomitantemente, as alterações para sanar possíveis problemas de segurança ou de vulnerabilidade nos referidos sistemas ou

softwares utilizados para execução do serviço contratado.

5.6.7 - Seguir os parâmetros mínimos de Segurança de Informações estabelecidos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária

do Estado de Mato Grosso do Sul.

5.6.8 - Utilizar programas de proteção e segurança de informações, a fim de evitar qualquer acesso não autorizado aos seus

sistemas ou softwares, seja em relação aos que eventualmente estejam sob sua responsabilidade direta ou que foram

disponibilizados para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, ainda que por meio de link.

5.6.9 - Toda informação confidencial disponível em razão desta contratação, seja ela armazenada em meios físico, magnético ou

eletrônico, deverá ser devolvida nas seguintes hipóteses: (I) término ou rompimento do Contrato; (II) solicitação do Conselho

Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul.

5.6.10 - Tratar todas as informações a que tenha acesso, em caráter de estrita confidencialidade, não podendo, sob qualquer

pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, bem como utilizá-las

para fins diferentes dos previstos na presente contratação.

5.6.11 - Garantir a integridade e disponibilidade dos documentos e informações que, em função do Contrato, estiverem sob a sua

guarda, sob pena de responder por eventuais perdas e/ou danos causados ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do

Estado de Mato Grosso do Sul e a terceiros.

5.6.12 - Prestar os esclarecimentos necessários ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul,

bem como informações concernentes à natureza e andamento dos serviços executados, ou em execução.

5.6.13 - Tomar todas as providências necessárias para que seus funcionários, prepostos e/ou contratados observem os

regulamentos, normas e instruções de segurança da informação e comunicações adotados pelo Conselho Regional de Medicina

Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, inclusive, a Política de Segurança da Informação e Comunicações, Normas de

Segurança e o Termo de  Confidencialidade, quando estiverem executando seus serviços.

5.6.14 - O sistema de gerenciamento de ambiente de impressão, cópias e digitalização a ser fornecido pela empresa

CONTRATADA deverá servir unicamente aos propósitos deste Termo de Referência e seus Anexos.

5.7 - Requisitos Ambientais
5.7.1 - Apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, um plano de descarte dos suprimentos e de

sustentabilidade na execução dos serviços que atenda explicitamente a legislação vigente e seja aderente à política de "TI Verde"

do Governo Federal. E cumprir, no que couber, o disposto na IN nº 01, artigo 6º, incisos VI, VII e VIII do MPOG, de 19/01/10;

5.7.2 - Os equipamentos, acessórios e suprimentos a serem utilizados pela CONTRATADA não deverão conter substâncias

perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS¹ (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como:

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) e éteres difenil-polibromados

(PBDEs).

5.7.3 - A CONTRATADA deverá fornecer o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou Declaração de Sustentabilidade

Ambiental, comprovando a correta destinação dos cartuchos/toners usados e o pleno atendimento à legislação;

5.7.4 - Aplicar, sempre que necessário, as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR referente ao

uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis;

5.7.5 - Visar economia na utilização de máquinas, equipamentos e ferramentas contribuindo para a redução do consumo de energia

e utilizar tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como evitar o uso de extensões elétricas, em

conformidade com a Lei de Eficiência Energética nº 10.295/01, Decreto nº 4.131/02, Portarias INMETRO nº 289/06 e nº 403/09;

Utilizar na execução dos serviços, produtos e equipamentos elétricos que apresentem os melhores níveis de eficiência energética,

preferencialmente aqueles com o Selo PROCEL e certificados pelo Inmetro, de acordo com o Programa Nacional de Conservação

de Energia Elétrica;

5.7.6 - A CONTRATADA deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável no cumprimento de diretrizes

e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituição Federal/88, e Instruções Normativas nº 01/2010

IN SLTI/MP e nº 01/2019, e ainda:

5.7.7 - Nos casos dos serviços de impressão deve-se destacar o ajuste automático frente-e- verso das impressões como medida



para redução do consumo de papel e consequentemente diminuição do custo referente ao gasto com papel, de forma a reduzir até,

pelo menos, 20% dos custos com gasto de papel.

5.7.8 - Contribuir para que a CONTRATANTE racionalize os trabalhos de impressão e cópia, dando preferência às facilidades

disponíveis na internet/intranet, ao uso do correio eletrônico e demais recursos de multimídia (CD/DVD), baseados nas normas

ambientais;

5.8 - Requisitos Relacionados à Execução dos Serviços
5.8.1 - A instalação dos equipamentos inclui ligação em rede com as devidas configurações, incluindo a orientação para o uso.

5.8.2 - O estabelecimento das conexões aos pontos de rede, aos pontos elétricos e às demais instalações físicas necessárias serão

de responsabilidade da CONTRATANTE. Todos os equipamentos alocados deverão ser novos, sem uso, lacrados, em linha de

produção/fabricação, compatíveis com o ambiente operacional Microsoft Windows e devidamente instalados;

5.8.3 - Os equipamentos podem ser de fabricantes diferentes, desde que compatíveis tecnicamente entre si e com o software de

gerenciamento de impressão;

5.8.4 - A CONTRATADA promoverá, sob sua inteira responsabilidade, a manutenção e assistência técnica dos equipamentos, sem

ônus para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso do Sul, incluindo-se a mão de obra com

reposição total de peças, despesas de locomoção, estadia e outras do técnico que prestará assistência;

5.8.5 - A CONTRATANTE poderá solicitar a mudança de instalação dos equipamentos a qualquer momento do contrato.

5.8.6 - Fornecimento de um estoque mínimo de cartuchos de toner por equipamento, mínimo de 02 (dois) cartuchos de toner para

cada equipamento, que garanta a substituição imediata pela CONTRATANTE;

5.8.7 - A CONTRATADA deverá fornecer os suprimentos ou consumíveis, exceto papel, necessários ao funcionamento dos

equipamentos instalados no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul.

5.8.8 - Todas as peças e insumos utilizados deverão ser de primeiro uso.

5.8.9 - Todos os equipamentos alocados deverão ser novos, sem uso, lacrados, em linha de produção/fabricação, compatíveis com

o ambiente operacional Microsoft Windows e devidamente instalados;

5.8.10 - O chamado técnico poderá ocorrer em razão de defeito no equipamento, bem como pela falta de suprimento necessário à

sua utilização/funcionamento;

5.8.11 - A CONTRATADA deverá arcar com as despesas relativas à troca e destinação final de todos os consumíveis necessários

ao fiel cumprimento do objeto contratado (exceto papel);

5.8.12 - A execução dos serviços de manutenção corretiva e de reposição de peças e acessórios, quando necessário, deverá ser

realizada pela CONTRATADA de acordo com os prazos previstos, a contar da abertura do chamado realizado pela

CONTRATANTE;

5.8.13 - A Prestação de serviço de manutenção corretiva, inclusive para substituição de equipamentos ou peças danificadas;

5.8.14 - Além da manutenção periódica, poderá o Fiscal do Contrato, caso entenda necessário, solicitar, por telefone ou e-mail,

com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, os serviços de manutenção preventiva à CONTRATADA;

5.8.15 - As visitas referentes à manutenção preventiva deverão ocorrer em dia útil, no horário comercial, em dia e horário

previamente agendados, e deverão ser acompanhadas por funcionário da CONTRATANTE previamente designado;

5.8.16 - CONTRATADA deverá realizar visitas mensais para executar revisão geral, ajustes, limpeza e demais serviços necessários

ao perfeito funcionamento de todos os equipamentos instalados;

5.8.17 - A indicação de estabilizadores ou transformadores compatíveis com a potência dos equipamentos a serem disponibilizados

pela CONTRATADA;

5.8.18 - Ocorrendo necessidade de alteração do local de instalação dos equipamentos durante a vigência do contrato, a

CONTRATADA deverá providenciar o desligamento, o transporte e a reinstalação do(s) equipamento(s) no(s) local(is) indicado(s)

pelo CONTRATANTE, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados.

5.8.19 - Os equipamentos somente serão considerados instalados e recebidos quando estiverem em pleno funcionamento e depois

de conferidas todas as especificações técnicas exigidas no certame

5.8.20 - Os serviços de instalação e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos deverão ser executados sem

paralisação, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento de suas obrigações;

5.8.21 - O Gerenciamento dos serviços contratados, com o objetivo de realizar o fornecimento de insumos e consumíveis, excluindo

papel, antecipadamente aos seus términos, de forma a não permitir a interrupção dos serviços e a realização dos atendimentos

gerados por chamados efetuados pela CONTRATANTE.

5.8.22 - A CONTRATADA deverá utilizar e fornecer, durante a vigência do contrato, um sistema de gerenciamento remoto de

equipamentos de impressão, contabilização e bilhetagem das páginas impressas, copiadas e digitalizadas dos equipamentos

indicados no Item 1.2 dos itens I e II, para

controle dos equipamentos contratados e do ambiente tecnológico do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de

Mato Grosso do Sul.

5.8.23 - A integração do sistema de contabilização com o sistema de gestão de ordens de serviços deverá possibilitar que sejam

controlados com precisão todos os custos e volumes envolvidos na execução dos serviços;

5.8.24 - A CONTRATADA deverá realizar a instalação dos equipamentos locados, bem como de quaisquer outros entregues para

substituição, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados, devendo observar os prazos consignados no contrato;

5.8.25 - Nos casos de substituição de equipamentos que possuem mecanismos de armazenamento interno dos documentos

impressos, copiados ou digitalizados, como discos rígidos ou outros meios de armazenamento não volátil, a CONTRATADA deverá

realizar a completa exclusão dos dados previamente à retirada do equipamento;

5.8.26 - Caso necessário, o ambiente para execução do software para gerenciamento de impressão/cópias/digitalização será

fornecido pela CONTRATANTE, para o pleno atendimento de todas as regras de segurança adotadas pelo Conselho Regional de

Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul;

5.8.27 - Os equipamentos deverão receber manutenção, ou seja, atendimento onde estiverem instalados. Todos os custos da



manutenção, mão-de-obra, passagem e estadia dos técnicos, peças, partes, insumos, consumíveis, fusores e serviços serão de

responsabilidade da futura CONTRATADA;

5.8.28 - A imagem resultante do processo de cópia, impressão e digitalização, deverá ter resolução compatível com aquela

constante do documento copiado, não podendo conter traços ou manchas de tintas, dentre outras imperfeições;

5.8.29 - Os sistemas, manuais e soluções de TI utilizados para a execução dos serviços deverão estar disponíveis em

conformidade com o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – VOLP, elaborado pela Academia Brasileira de Letras, o qual

já contempla o novo Acordo Ortográfico.

6 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1 - Os serviços serão executados conforme discriminado a seguir:

6.1.1 - A manutenção deverá ser preventiva e corretiva, com fornecimento total de peças (exceto papel), sendo obrigatória a

substituição de todas as peças recomendadas pelo plano de manutenção do fabricante dos equipamentos, de acordo com o

volume de impressão ou horas de funcionamento. A manutenção corretiva compreende todo e qualquer cuidado técnico

indispensável para o perfeito funcionamento regular e permanente dos equipamentos;

6.1.2 - Os serviços de manutenção contemplarão toda a assistência técnica com reposição de peças e suporte de técnicos

durante o prazo de vigência do contrato, incluindo todos os recursos necessários à sua execução sem ônus extra à

CONTRATANTE;

6.1.3 - As manutenções técnica, mecânica e operacional dos equipamentos instalados deverão ser efetuadas de forma

contínua, de modo a mantê-los permanente, plena e eficaz capacidade produtiva, através de pessoal próprio da

CONTRATADA, sem quaisquer ônus, encargos ou responsabilidades para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do

Estado de Mato Grosso do Sul;

6.1.4 - A CONTRATADA deverá executar os serviços objeto deste documento contemplando as seguintes configurações:

6.1.4.1 - Instalação e configuração de impressoras multifuncionais, e demais equipamentos, conforme especificações

contidas neste documento, na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul e em

suas Seccionais;

6.1.4.2 - Manutenção de todos os equipamentos, compreendendo a troca de consumíveis e demais atividades que forem

necessárias à continuidade dos serviços, devendo ser realizada de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h,

exceto nos feriados, durante o período de vigência do contrato e a partir de informações do sistema de gerenciamento e/ou

solicitação dos usuários;

6.1.4.3 - Resolução de incidentes (atolamento de papel, travamento do equipamento etc.);

6.1.4.4 - Manutenção de rotina (limpeza dos equipamentos, etc.).

6.1.5 - Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de peças, consumíveis (exceto papel) e insumos necessários

ao perfeito funcionamento dos equipamentos;

6.1.6 - A Assistência técnica e Serviço de Suporte Técnico será realizada de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, exceto nos

feriados, pelo período de vigência do contrato;

6.2 - CRONOGRAMA

ETAPA EVENTO PROGRAMAÇÃO RESPONSÁVEL

1ª Assinatura da Ata/Contrato Dia “D” CRMV/MS e

CONTRATADA

2ª Reunião de Inserção Dia “D” CRMV/MS e

CONTRATADA

3ª Apresentação do cronograma de entrega e

instalação dos equipamentos

05 dias corridos após a 2ª

etapa

CONTRATADA

4ª Aceite provisório No ato da entrega CRMV/MS

Validação dos serviços 12 dias corridos após a

assinatura do contrato

CRMV/MS

5ª Aceite definitivo 05 dias úteis após validação

dos serviços

CRMV/MS

7 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
7.1 - Papéis e Responsabilidades;

7.1.1 - Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de

gestão do contrato, indicado por autoridade competente;

7.1.2 - Preposto: funcionário representante da CONTRATADA, responsável por acompanhar a execução do contrato e

atuar como interlocutor principal junto à CONTRATADA, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as

principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

7.2 - O responsável pela fiscalização dos serviços prestados será apresentada à Contratada, e empossados como tais, no ato da

assinatura do contrato.

7.3 - A comunicação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA se dará prioritariamente por meio eletrônico, através dos e-mails

do preposto da CONTRATADA, do fiscal e do gestor do contrato da CONTRATANTE (a serem informados na primeira reunião

entre as partes para o início da execução do contrato).

7.4 - Alternativamente, também poderão ocorrer contatos através dos telefones dos Setores de Administração da CONTRATANTE



e da CONTRATADA, contudo, sempre formalizando por e-mails as decisões ou soluções adotadas.

7.5 - O resultado da apuração da pontuação e respectiva aplicação da advertência ou da multa ou do percentual da glosa serão

comunicados pelo Fiscal Técnico do Contrato (eventos operacionais) ou pelo Gestor do Contrato (eventos administrativos).

7.6 - Requisitos de Pagamento
7.6.1 - O pagamento será por máquina locada. Cada impressora possui um valor fixo por locação, definida sem franquia mínima de

impressões e cópias.

7.6.2 - Os valores a serem pagos pela CONTRATANTE, serão a somatória de todas as impressoras locadas. Deverão ser

anexados junto à nota fiscal e o relatório mensal dos serviços executados durante o mês, este ultimo caso houver;

7.6.3 - No preço inicialmente proposto estão inclusos todos os tributos (impostos, taxas, etc.) e demais encargos (frete, seguro,

transporte, etc.) incidentes sobre os serviços ora contratados;

Considerar-se-á como data de pagamento o dia da emissão da ordem bancária;

7.6.4 - O fechamento das faturas de serviços deverá ocorrer no último dia de cada mês, contemplando os serviços efetivamente

prestados naquele mês;

7.6.5 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à

CONTRATADA e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras;

7.6.6 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, fato esse

que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação do

fornecimento pela CONTRATADA;

7.6.7 - Ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul fica reservado o direito de não efetivar o

pagamento se, no ato da entrega dos serviços, este não estiver em perfeitas condições e de acordo com as especificações

estipuladas, e somente ocorrerá mediante recebimento definitivo pelo Gestor ou pelo Fiscal Técnico do Contrato;

7.6.8 - Para que sejam autorizados os pagamentos, a CONTRATADA deve comprovar a regularidade perante a Seguridade Social

e o Fisco, seja através da apresentação das respectivas Certidões ou por consulta prévia ao SICAF – Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores, bem como apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Compete ao CONTRATANTE: 

8.1.1.    Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos ao fornecimento do objeto, em especial quanto à execução,

aplicação de sanções e alterações;

8.1.2.    Efetuar os pagamentos nos prazos e formas definidos.

8.2.    Compete à CONTRATADA:

8.2.1.    Entregar os produtos/serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência

e em sua proposta;

8.2.2.    Suportar todos os custos para a prestação dos serviços e pelo fornecimento do(s) material(ais), sendo de sua exclusiva

responsabilidade a quitação das obrigações tributárias (diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas (inclusive transporte e

refeição), securitárias, taxas, transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre a prestação de serviços objeto

desta Autorização de Compra;

8.2.3.    Suportar todos e quaisquer compromissos e ônus assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou

não, ou inexecução do presente fornecimento, bem como por qualquer dano causado em decorrência de seu ato, de seus

empregados, prepostos ou subordinados;

8.2.4.    Apresentar o boleto, fatura e nota fiscal referente aos serviços/produto;

8.2.5.    Não transferir ou subcontratar a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento do objeto;

8.2.6.    Manter-se, durante o fornecimento do(s) material(ais), em situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade

Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

8.2.7.    Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em

ocorrência da espécie, foram vítimas seus empregados durante a execução/fornecimento do Objeto; 

8.2.8.    Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução do Objeto, originariamente ou

vinculada por prevenção, conexão ou continência.

8.2.9.    Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os

serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.2.10.     Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano

causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor

correspondente aos danos sofridos;

8.2.11.    Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se

verifique no local dos serviços.

8.2.12.    Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a

qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.2.13.    Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa

técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.2.14.    Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos

serviços, durante a vigência do contrato.

8.2.15.    Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo



com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.

8.2.16.    Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos

Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.2.17.    Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos

executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

8.2.18.    Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os

maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre;

8.2.19.    Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.2.20.    Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.2.21.    Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e

utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica,

normas e legislação;

8.2.22.    Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos

executivos que fujam às especificações do Termo de Referência;

8.2.23.    Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento, bem como

substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;

8.2.24.    Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no Termo de

Referência, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações;

8.2.25.    Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução dos serviços, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus

decorrente.

8.3.    É vedado à Contratada:

8.3.1.    Veicular publicidade acerca desta Autorização de compra, salvo se obtida expressa autorização escrita do

CONTRATANTE.

9 – DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10    – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela

nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à

continuidade do contrato.

11 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1    Comete infração administrativa nos termos da Lei n. 14.133/21, à Contratada que:

a)    Dar causa à inexecução parcial do contrato;

b)    Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou

ao interesse coletivo;

c)    Dar causa à inexecução total do contrato;

d)    Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e)    Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f)    Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de

validade de sua proposta;

g)    Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h)    Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a

execução do contrato;

i)    Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j)    Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k)    Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l)    Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Com fundamento no artigo 156, incisos I a IV e parágrafos, da Lei n. 14.133/21, garantida a ampla defesa e o contraditório, a

Contratada poderá ser apenada com as seguintes sanções:

11.1.1    Advertência, a ser feita com notificação por meio de ofício, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações

assumidas;

11.1.2    Multa de até 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado deste da contratação, em caso de atraso na execução do

objeto ou de inexecução parcial da obrigação, a ser fixado no caso concreto segundo juízo de proporcionalidade, sem prejuízo das

demais penalidades;

11.1.3    Multa indenizatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado da contratação incidente no caso de

inexecução total, sem prejuízo da rescisão contratual e demais penalidades;

11.1.4    As multas estabelecidas nos subitens 12.2.2 e 12.2.3 podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, após regular

processo administrativo, devendo ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação pelo



Contratante, sendo permitida a retenção de créditos para sua liquidação;

11.1.5    Se o valor da multa não for pago ou depositado, a importância devida será cobrada administrativa e/ou judicialmente;

11.1.6    Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo

de 6 (seis) anos;

11.1.7    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto persistirem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que tiver aplicado a penalidade.

11.2    No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa do

interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da respectiva intimação.

11.3    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, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12    - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 As despesas decorrentes deste objeto estão previstas sob as Rubricas 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037-Locação de Máquinas e

Equipamentos - PJ.

13 – DAS EXECUÇÕES DOS PRAZOS
13.1. A CONTRATADA executará os serviços de acordo com a necessidade do CRMV/MS e de acordo com o contido no termo de

referência.

13.2. O CONTRATANTE poderá determinar ou admitir alterações do cronograma, atendidas sempre as conveniências

administrativas, desde que por essa razão não sejam modificados os prazos contratuais.

14 – DA VIGÊNCIA E PRAZOS
14.1. O presente contrato terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se em XX de janeiro de 2023, findando-se em XX de
janeiro de 2024, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 107, da Lei n. 14.133/21 e suas alterações.

15 – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
15.1. A Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua

continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

15.2. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados

o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou

de prazos;

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução

ou por autoridade superior;

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela

resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de

liberação dessas áreas;

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

§1º. Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste

artigo.

§2º. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

I - supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além

do limite permitido no art. 125 da Lei 14133/21;

II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;

III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos

pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

V - não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou

fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das

obrigações atribuídas pelo contrato à Administração, relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a

licenciamento ambiental.

§3º. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do § 2º deste artigo observarão as seguintes disposições:

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando

decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da

situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput

do art. 124 da Lei 14.133/21.

§4º. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/21 deverão ser notificados pelo contratante quanto ao início de



processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

15.3. A extinção do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria

conduta;

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja

interesse da Administração;

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§1º. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização

escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

§2º. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente

comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - devolução da garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;

III - pagamento do custo da desmobilização.

15.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei,

as seguintes consequências:

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do

contrato e necessários à sua continuidade;

III - execução da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível;

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública;

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível;

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas

aplicadas.

§1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo ficará a critério da Administração, que poderá dar

continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.

§2º. Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do

secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. Todas as condições previstas neste Instrumento, em especial as sanções administrativas, regulam-se pela Lei n. 14.133/21,

sendo parte integrante da futura Nota de Empenho, que será emitida em favor fornecedor homologado, razão pela qual o

fornecedor não poderá alegar afastamento das obrigações. 

16.2. O presente contrato se regerá pelas disposições da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021 e Código Civil Brasileiro, não podendo,

em hipótese alguma, ser alegada, unilateralmente, qualquer relação de emprego pela Consolidação das Leis do Trabalho.

16.3. A CONTRATADA manterá durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação que lhe foram

exigidas na contratação.

17 – DO FORO
17.1. Fica eleito o foro da justiça federal da Comarca de Campo Grande – MS, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda

direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, para igual distribuição, para que

produza seus efeitos legais.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - Todas as condições previstas neste Instrumento, em especial as sanções administrativas, regulam-se pela Lei n. 14.133/21,

sendo parte integrante da futura Nota de Empenho, que será emitida em favor fornecedor homologado, razão pela qual o

fornecedor não poderá alegar afastamento das obrigações. 

19 - ANEXOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA
19.1 - Anexo I – Modelo de Proposta Comercial

19.2 Anexo II – Minuta de Termo de Contrato

20 - DO ENCAMINHAMENTO E APROVAÇÃO PELO ORDENADOR 
20.1 - Sendo assim, diante das condições aqui apresentadas no presente Termo de Referência/Projeto Básico, encaminhamos para

aprovação de pedido solicitado.

Campo Grande/MS, 23 de janeiro de 2023.

Lilian Ximenes da Silva Gonçalves
Gerente de Licitação

Matrícula CRMV/MS 061
21 - DA APROVAÇÃO



21.1 - Na qualidade de ordenador de despesas, autorizo a presente instauração de procedimento licitatório, contratação por

dispensa de licitação, além de aprovar os termos da requisição e o termo de referência, com base no § 1° do art. 80, do Decreto

200/67 e no art. 11, alíneas “q” e “r” da Resolução 591/92 – CFMV.

Méd. Vet. Thiago Leite Fraga
Presidente

CRMV/MS 3875

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

NOME/RAZÃO SOCIAL:                                                                                                                                                         

ENDEREÇO:                                                                                                                                                                      MUNICÍPIO:               

                                                                                                                                                       

ESTADO:                                                                                                                                                                          CNPJ:                 

                                                                                                                                                               

TELEFONE:                                                                                                                                                                        

EMAIL:                                                                                                                                                                                

REPRESENTANTE LEGAL-NOME:____________________________________________________________

CARGO/FUNÇÃO:                                                                                                                                                             

DISCRIMINAÇÃO

Esta proposta visa a contratação de empresa especializada em locação de impressoras sem limite de franquia, com assistência técnica

especializada, incluso fornecimento dos equipamentos e suporte in loco, assim como todos os suprimentos, peças e materiais de

consumo, exceto papel, na modalidade franquia por máquina, com fornecimento de solução de impressão com acesso via rede (TCP-IP),

compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, incluindo a prestação de serviço

de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessário (exceto papel), e serviços de operacionalização da

solução, para atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme

condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço unitário.

Grupo Item Descrição Imoressora Valor

I

I

Locação de Impressora monocromática a  Laser,

LED ou equivalente, em páginas A4, (preto e

branco)

(sem papel). Conforme Termo de Referência

07

 R$

II

Locação de impressora (color) ecotanque Laser,

LED ou equivalente, em páginas A4,

 (sem papel) Conforme Termo de Referência

01

 R$

LOCAL Quantidade de Equipamentos

Campo Grande – Sede (DEPAD / SELIC / SEINFRA) 1

Campo Grande – Sede (Gabinete da Presidência) 1

Campo Grande – Sede (DEFIN / Unimed) 1

Campo Grande – Sede (DEJUR) 1

Campo Grande – Sede (DECAD) 1

Campo Grande – Sede (SEFISC) 1

Dourados – Seccional (Unid. Administrativa) 1

TOTAL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (Preto e Branco) 07

Campo Grande – Sede (DETEC) 01

TOTAL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (COLOR) 01



TOTAL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (Preto e Branco e

COLOR)

08

Declaramos que em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive, das

despesas com materiais e/ou equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da

Legislação Social Trabalhista Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros,

sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CRMV/MS.

Declaramos, expressamente, para os devidos fins e efeitos de direito, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato

superveniente impeditivo ou modificativo de suas condições, que a torne ou tornaria inabilitada para participar do supramencionado

certame, bem como que se compromete a declará-los na hipótese de sua ocorrência.

Declaramos, expressamente, que nos sujeitaremos às normas do presente Termo de Referência, bem como a Lei Federal nº 14.133/21 e

suas posteriores alterações.

Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à contratação em causa e nossa plena concordância

com as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco:                                                                         N.º da agência:                                 
Conta Corrente Pessoa Jurídica:                                           

Preço unitário por item e por extenso:

Item I - R$______________(valor por extenso);

Item II - R$______________(valor por extenso);

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:___________________________ (Valor por extenso).

VALIDADE DA PROPOSTA: Noventa (90 dias).

Campo Grande/MS,    de                          de 20            .

Nome:
Cargo:
Assinatura: 
Carimbo C.N.P.J.:

ANEXO II

MINUTA CONTRATO CRMV/MS Nº XXX/2023

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL - CRMV/MS, Autarquia Federal criada pela Lei n.

5.517 de 23 de outubro de 1968, regulamentada pelo Decreto n. 64.704 de 17 de junho de 1969, inscrito no CNPJ n. 03.981.172/0001-81,

com endereço na Rua Coronel Cacildo Arantes, 433, Chácara Cachoeira, em Campo Grande/MS, CEP 79.040-452, neste ato representado

por seu Presidente, Thiago Leite Fraga, Médico Veterinário, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade Profissional CRMV/MS n.

3875, do RG n. 2.800.882 SEJUSP/MS e a Empresa xxxxxxx, CNPJ xxxxxxxx, com endereço na xxxxxxxx, nº xxx, Bairro xxxxx, em

xxxxxxx/MS, CEP xxxxxx neste ato representado por Sr. xxxxxxxxxxx, brasileiro, portadora do CPF Nº xxxxxxx e RG nº xxxxxxxxx,

residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que será

regido pela Lei n. 14.133/21 e suas alterações posteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas

disposições de direito privado e, ainda, pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

Ficam fazendo parte deste Contrato, independentemente de sua transcrição, o TERMO DE REFERÊNCIA e seus ANEXOS.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada em locação de impressoras, com assistência técnica especializada, incluso fornecimento dos

equipamentos e suporte in loco, assim como todos os suprimentos, peças e materiais de consumo, exceto papel, na modalidade sem



franquia, com fornecimento de solução de impressão com acesso via rede (TCP-IP), compreendendo a cessão de direito de uso de

equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, incluindo a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva,

fornecimento de peças e suprimentos necessário (exceto papel), e serviços de operacionalização da solução, para atender as

necessidades do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme condições, quantidades,

exigências e estimativas, estabelecidas no presente contrato e no Termo de Referência.

Grupo Item Descrição
QTD. Valor Unitário

(R$) Valor Total
(R$)

I

I

Locação de impressora monocromática a

Laser (preto e branco), LED ou

equivalente, em páginas A4, sem franquia

(sem papel). Conforme Termo de Referência

07

II

Locação de impressora laser  color a Laser,

LED ou

equivalente, em páginas A4, sem franquia

(sem papel). Conforme Termo de Referência

01

        Valor Total R$

1.2 - Os quantitativos e respectivos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.3 - A presente contratação adotará como regime de execução de empreitada por unitário e adjudicação será pelo critério de MENOR
PREÇO TOTAL DO GRUPO ; ou seja; somando-se os valores indicados nos itens relativos à locação de impressoras, respeitados os

preços unitários cotados para cada item, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das

partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base na Lei 14.133/21, mediante lavratura de Termos Aditivos ao Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 - O valor total da contratação é de R$                         (valor por extenso).

3.2 - O valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos

e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3 - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de

serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto correrá na rubrica contábil 6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 – LOCAÇÃO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ. 

4.2 - No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da

mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1 - As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas nos indices de oficiais do IPCA, constituinte deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1 - O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização

pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, constituinte deste contrato.

CLÁUSULA  OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA  CONTRATADA

8.1 - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, constituinte deste contrato.

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



9.1 - As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, constituinte deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

          10.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a III  do art.  138 da Lei nº 14.133/21,  e

com as consequências indicadas no no Termo de Referência;

10.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.3 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

III - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

11.1 É vedado à CONTRATADA:

       11.1.1 - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos

previstos em lei.

        11.1.2 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

12.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/21 e demais normas

federais aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto

na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– FORO

15.1 - O Foro do presente Contrato é o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul, com exclusividade.

15.2 - Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de

lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Campo Grande/MS,    de                              de 20          .

CONTRATANTE
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Presidente

CONTRATADA

Nome(s) e assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)

TESTEMUNHAS:



Nome:_________________________                                   Nome: _________________________

RG: _________________________                                      RG: _________________________
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Código de Autenticação:
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