
 Termo de Referência – Aquisição de 
Impressoras para os Escritórios 
Regionais de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Fortaleza e Belém.  

TR Nº 14 

2200/2014 

Data 

04/04/2014 

 

1 OBJETO 

Contratação de empresa especializada no fornecimento de impressoras 
multifuncionais de pequeno porte para instalação nos Escritórios Regionais de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém, conforme determinado neste Termo de Referência. 
 

 

2 JUSTIFICATIVA 

2.1. A Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS , está implantando os Escritórios 
Regionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belém no ano de 2014 visando 
ampliar e melhorar as vendas e os atendimentos a clientes (suporte, faturamento, etc.) 
dos produtos ofertados pela Empresa.  
2.2. Para tanto, será necessário disponibilizar os escritórios com uma infraestrutura básica 
que dê funcionalidade aos mesmos. 
2.3. Dentre as necessidades essenciais será preciso fornecer os serviços de impressão. 
 
 
 
3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação objeto deste Termo de Referência está amparada no Decreto nº 1.094, 
de 23 de março de 1994, da Presidência da República, e na PORTARIA Nº 306, DE 13 
DE DEZEMBRO DE 2001, do Ministério do Planejamento que instrumentaliza o uso do 
processo de Cotação Eletrônica para racionalizar os procedimentos de aquisição de bens 
de pequeno valor, por dispensa de licitação, com fundamento do Inciso II do Art. 24 da Lei 
nº 8.666, de 1993.  

 

4 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ESTIMATIVA DE PREÇO 

4.1 As características dos equipamentos a serem adquiridos estão descritas no 
ANEXO I-NOTA TÉCNICA Nº 026-3700/2014. 
4.2 Para a presente aquisição, a Gerência de Logística sugere que seja utilizado o 
Sistema de Cotação Eletrônica de Preços para simplificação e agilização do processo. 
4.3 No ANEXO II vem apresentada uma relação de modelos que, de acordo com a 
Gerência de Tecnologia da Informação atendem aos requisitos formalizados no ANEXO I. 
4.4  O preço unitário estimado é R$ XXX perfazendo R$ XXX conforme tabela abaixo: 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

1 

Impressora Multifuncional 
de Pequeno Porte para o 
Escritório Regional de 
São Paulo 

1   

2 

Impressora Multifuncional 
de Pequeno Porte para o 
Escritório Regional do 
Rio de Janeiro 

1   

3 

Impressora Multifuncional 
de Pequeno Porte para o 
Escritório Regional de 
Fortaleza 

1   

4 

Impressora Multifuncional 
de Pequeno Porte para o 
Escritório Regional de 
Belém 

1   

 

5 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 Será considerada vencedora a proposta de menor preço global por item. 

 

6 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto deste Termo de Referência, correrão 
por conta dos recursos consignados no orçamento para o exercício de 2014, a cargo da 
TELEBRÁS . 

 

7 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

7.1 Será verificada a compatibilidade da descrição das Notas Fiscais com a 
especificação do produto. 

 

8 LOCAIS DE ENTREGA 

8.1 Os objetos da presente aquisição deverão ser entregues no seguintes endereços: 
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• São Paulo - Rua Paes Leme, nº 524 - 7º andar - conjunto 71 – Edifício Passarelli - 
Bairro Pinheiros CEP 05424-010. 
 

• Rio de Janeiro - Rua Lauro Muller, nº 116, Sala 1804, Edifício Torre Rio Sul, Bairro 
de Botafogo, Rio de Janeiro/RJ. 
 

• Fortaleza – Rua Costa Barros, nº 915, Sala 801, 803 e 805 - Ed. Ébano - Aldeota, 
Centro, Fortaleza/CE 
 

• Belém - Av. Governador José Malcher nº 937 - Ed Real One - Salas 2401, 2403, 
2405 e 2407 - Bairro Nazaré CEP 66040-28. 

 
8.2 Na hipótese do(s) produto(s) apresentar(em) defeito(s) que impossibilite a sua 
utilização, o fornecedor substituirá o(s) equipamento(s) defeituoso(s), no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação da TELEBRÁS. 
 
 
 
9 PRAZO DE ENTREGA 
 
9.1 Os equipamentos deverão ser entregues em até 10 (dez) dias a partir do 
recebimento da Ordem de Compra. 
 
 
 
10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

10.1.1 Efetuar a entrega dos produtos que lhe foram adjudicado(s), no prazo 
marcado. Este prazo será contado a partir da data do recebimento da Ordem 
de Compra; 

10.1.2 Substituir o produto que apresentar defeito, durante o seu consumo, no 
prazo determinado no item 8.2, contados a partir da data da notificação, que 
será enviada pela TELEBRÁS por meio de Carta. 

 
11 OBRIGAÇÕES DA TELEBRÁS 

11.1 Constituem obrigações da TELEBRÁS: 
 

11.1.1Designar empregado para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto desta 
aquisição; 

11.1.2Efetuar o pagamento conforme subitem 9.1; 
11.1.3Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas; 
11.1.4Devolver ao fornecedor os equipamentos defeituosos, acompanhados da 

devida notificação. 
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12 DO PAGAMENTO 

12.1 A Gerência Financeira efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir do recebimento da documentação fiscal da Empresa (Nota Fiscal/Fatura 
Discriminativa) atestada pelo setor competente, em 2 (duas) vias; 

 

12.2 O pagamento será creditado em favor da adjudicatária, por meio de Ordem 
Bancária, em qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isto 
ficar especificado o nome do banco, agência com a qual mantêm movimentação, 
localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito; 

12.3 A TELEBRÁS não efetuará pagamento por meio de títulos de cobrança bancária; 

12.4 Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 
correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de 
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado; 

12.5 Antes do pagamento a TELEBRÁS verificará, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade do cadastramento da adjudicatária no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF, e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento; 

12.6 Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da Administração 
Pública Federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, 
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para a Seguridade Social – COFINS e da 
contribuição para o PIS/PASEP; 

 12.6.1 Não haverá a retenção de que trata o item 12.6, no caso em que a 
CONTRATADA seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante comprovação da 
opção, ou encontre-se a empresa em uma das situações elencadas no Artigo 3º 
da IN SRF nº 480/2004; 

12.7 Não serão efetuados quaisquer pagamentos, enquanto perdurar pendência de 
liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou 
inadimplência total ou parcial referente à contratação. 

 

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

13.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA  
sem justificativa aceita pela TELEBRAS , resguardados os procedimentos legais 
pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções: 
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a) multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 
total da Ordem de Compra, pela recusa em assiná-la, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
previstas no instrumento convocatório; 
b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre 
o valor total da Ordem de Compra, por dia de inadimplência, até o limite máximo de 10% 
(dez por cento), ou seja, por 20 (vinte) dias; 
c) multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da 
Ordem de Compra, pela inadimplência além do prazo acima, o que poderá ensejar a 
rescisão da Ordem de Compra; 
d) impedimento de licitar e de contratar com a TELEBRAS  pelo prazo de até 2 (dois) 
anos. 

14. DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL  

14.1. A CONTRATADA  deverá cumprir as orientações da Instrução Normativa nº 1, de 19 
de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, referente aos critérios de Sustentabilidade 
Ambiental na aquisição de bens, no Capítulo III “DOS BENS E SERVIÇOS” em seu Artigo 
5º, no que couber. 

 

15. DO FORO 

15.1 O foro competente para dirimir questões relativas ao Contrato é o de Brasília/DF, 
com exclusão de qualquer outro. 

 

 

Brasília, 25 de março de 2014 

 
 

 

___________________________________ 

Elizabeth Riva Bolognesi 

 

Gerente de Logística   
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ANEXO I
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