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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem como objeto o Registro de preço consignado em Ata pelo prazo 
de 12 meses para futura aquisição de tonners e cilindros para impressoras Brother, de acordo com as 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2 Conforme definição adotada no Acordão 1033/2007 Plenário – TCU cartuchos originais são 
“produzidos pelo mesmo fabricante da impressora, como Canon, Epson, HP, Lexmark e Xerox. 
Geralmente, conta com selos holográficos para atestar a garantia dos fabricantes. […]”. 

1.3 Conforme definição adotada no referido Acordão cartucho similar/compatível “é o cartucho 
que utiliza matéria-prima nova desde a carcaça, passando pelos circuitos, até a tinta, apesar de não 
ser produzido pelo fabricante da impressora. Na caixa traz o termo ‘Compatível’, o código do 
produto dado por seu próprio fabricante, e o código do cartucho original, para facilitar a conversão 
por parte do usuário”. 

1.4 Não serão aceitos no certame licitatório materiais/equipamentos que estiverem com 
processo de fabricação ou elaboração em descontinuidade ou já descontinuados na data da licitação. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A motivação do presente TR é a reposição do estoque de cartuchos/ toner para atender à 
demanda da Rede Municipal de Ensino do Município de Paulista/PE pelo período de 12 meses, para 
uso nas impressoras disponíveis. 

2.2 A opção pelo sistema de registro de preços se dá com fundamento no art. 3º do Decreto 
7.892/2013, incisos I, II e III, em razão da necessidade de compras frequentes com vistas às entregas 
parceladas para atendimento da Rede Municipal de Ensino, ainda que seja possível a previsão do 
quantitativo a ser demandado pela Administração com base no registro de consumo dos últimos 06 
(seis) meses. 

2.3 Outros órgãos da Administração Pública poderão utilizar-se da ata de RP da Ata de Registro 
de Preços que será gerada após a conclusão da licitação, desde que autorizados pelo Gestor da ARP, 
nos termos da legislação aplicável. 

2.3.1. A justificativa para utilização da ata de RP por outros órgãos se dá principalmente pelas 
vantagens da economia de escala, já que mais licitantes poderão se mostrar interessados em razão 
do volume de negócios dos quais poderão se beneficiar durante a vigência da ata, pela busca da 
promoção do desenvolvimento da economia e do mercado local e nacional e a vantajosidade e 
eficiência gerada para outras instituições que poderão se aproveitar da licitação objeto do presente 
TR.  

2.4 As quantidades estimadas para registro e as quantidades para adesão estão descritas no 
ANEXO II deste Termo de Referência, nos termos do art. 22, §§ 3º e 4º do Decreto 7.892/2013.  

2.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, 
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sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 

3. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO CARTUCHO/TONER 

3.1. Não serão aceitos produtos recondicionados/remanufaturados ou pirateados, vendidos como 
se fossem originais, promovendo-se em caso de comprovação, a devida ação penal, uma vez que é 
crime e o autor estará sujeito as penas legais, conforme estabelece o art. 96 da Lei nº 8.666/93. 

3.2. O material fornecido deverá ser 100% novo: não se aceitará produto que tenha algumas de suas 
peças, inclusive bojo (carcaça), usadas, recicladas, reprocessadas, recondicionadas, 
remanufaturadas. 

3.3. Os cartuchos e toners de tinta deverão ser originais ou similares, de primeiro uso, devendo ser 
entregues, acondicionados em suas embalagens originais, lacradas de forma tecnicamente correta, 
contendo as indicações de marca/modelo, capacidade, cor e prazo de validade. 

3.4. Os cartuchos e toners deverão ser compatíveis com as referências e códigos das referidas 
impressoras. 

3.5. O licitante vencedor deverá apresentar declaração se responsabilizando pelo conserto das 
impressoras da Secretaria Municipal de Educação do Município do Paulista/PE que porventura 
venham a apresentar problemas em razão da utilização dos toners fornecidos, providenciando, no 
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a retirada das impressoras defeituosas e colocação em seus 
lugares de outras impressoras que utilizem o mesmo toner da impressora que foi substituída, de 
mesma capacidade, em perfeitas condições de uso, até a entrega das impressoras retiradas, em 
perfeita operacionalidade, tudo sem ônus para a Secretaria Municipal de Educação do Município do 
Paulista/PE. 

4. DAS AMOSTRAS 

4.1. Poderá ser exigido que o(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar apresente(m) amostra 
do(s) item(ns) cotado(s), sob pena de não aceitação da proposta, para os materiais especificados no 
Anexo I, conforme especificação do objeto descrito neste Termo de Referência. 

4.2. Caso a mesma Empresa seja classificada em primeiro lugar para mais de 01 (um) item, ficará a 
critério do Pregoeiro, juntamente com servidor responsável da Coordenação de Suporte e 
Manutenção Tecnológica, definir se todos ou apenas alguns dos itens serão submetidos à amostra. 

4.3. O requerimento de amostras visa aferir a qualidade mínima pretendida quanto à adequação dos 
produtos a serem adquiridos e requisitada nas exigências deste Termo de Referência. 

4.4. As amostras deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação 
formal do pregoeiro, na Coordenação de Suporte e Manutenção Tecnológica, localizado na Sede 
Administrativa da Secretaria de Educação - SEDUC, Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 90 Centro – 
Paulista/PE CEP: 53401-460, no horário de 08h00min as 14h00min, em dias úteis. Nenhuma amostra 
será recebida fora do local, horário e/ou período acima estipulados. 

4.5. Vencido o prazo de entrega da amostra, não será permitida a realização de ajustes ou 
modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo 
de Referência. 
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4.6. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos 
prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto às suas 
características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, 
número de referência, código do produto e modelo. 

4.7. O licitante deverá colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à 
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários 
ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

4.8. As amostras serão submetidas a análises e teste, a serem realizados pela Coordenação de Suporte 
e Manutenção Tecnológica, visando à avaliação dos requisitos de qualidade e a sua compatibilidade 
com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência. Persistindo qualquer dúvida sobre a 
procedência e a qualidade dos cartuchos de toners, a Administração poderá realizar qualquer 
diligência que se julgar necessária. 

4.9. A Coordenação de Suporte e Manutenção Tecnológica, emitirá parecer opinando sobre a 
aprovação ou não da proposta e da amostra analisada, para cada item, com a finalidade de subsidiar 
e fundamentar a decisão do Pregoeiro, no que tange à qualidade dos produtos ofertados. 

4.10. As amostras apresentadas poderão ser abertas, manuseadas, desmontadas, receber cortes, 
secções, vincos ou movimentos nas peças, sendo devolvidos à licitante no estado em que se 
encontrarem ao final da avaliação técnica, sem ônus para a Administração. 

4.11. O produto apresentado como amostra deverá estar de acordo com as seguintes instruções: 

a) atender a todas as exigências deste Termo de Referência; 

b) conter 01 (uma) unidade de amostra, conforme Anexo I deste Termo de Referência, para cada 
item solicitado pelo pregoeiro; 

c) estar acondicionada em embalagem com lacre original de fábrica e identificada com os dados 
da empresa licitante que a enviou, bem como com a indicação do único ITEM correspondente; 

d) ter características técnicas, marca, modelo e forma de apresentação idênticas ao produto 
proposto e que será entregue posteriormente, caso a empresa seja vencedora do item; 

e) ser original de fábrica, não sendo de forma alguma, resultado de processo de 
recondicionamento, remanufaturamento, reciclagem, reaproveitamento, falsos ou falsificados, 
ou seja, deverá ser de primeiro uso; 

f) ser encaminhada para o endereço previsto no Edital e no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
a contar da data de solicitação. 

4.12. A avaliação da amostra levará em conta os seguintes fatores: 

a) conformidade com as características e especificações técnicas; 

b) qualidade e desempenho; 

c) funcionalidade com os equipamentos existentes na SEDUC; 
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d) conformidade com todas as exigências deste Termo de Referência. 

4.13. Os testes aos quais as amostras serão submetidas dar-se-ão da seguinte forma: 

4.13.1. 1ª FASE: 

4.13.1.1. Análise criteriosa das embalagens. Ocorrendo a desclassificação, não será submetido à fase 
subsequente; 

4.13.1.2. Laudo fotográfico a partir do recebimento e do procedimento de abertura da amostra; 

4.13.1.3. Não serão aceitos cartuchos de toners que apresentem vestígios de vazamento nesta fase, e; 

4.13.1.4. As amostras deverão vir embaladas e lacradas de forma a proteger o material da ação da 
luz, poeira, umidade, além de conter marca do fabricante, validade e constar referência do material 
entregue. 

4.13.2. 2ª FASE: 

4.13.2.1. Análise visual do toner e insumos. Ocorrendo a desclassificação, não será submetido à fase 
subsequente; 

4.13.2.2. Laudo fotográfico da abertura do invólucro da amostra e da própria amostra; 

4.13.2.3. Serão reprovadas as amostras cuja numeração ou código estampados no produto 
divergirem da numeração ou código estampados na embalagem; 

4.13.2.4. Não serão aceitos cartuchos de toners que apresentarem vestígios de vazamento; 

4.13.2.5. Serão analisados aspectos que apresentem indícios de toners remanufaturados, 
recondicionados, reciclados, reaproveitados, falsificados ou falsos. 

4.13.3. 3ª FASE: 

4.13.3.1. Teste de qualidade de impressão;  

4.13.3.2. Não serão aceitos cartuchos de toners que apresentarem vestígios de vazamento ou 
entupimento nesta fase; 

4.13.3.3. Não serão aceitas amostras que apresentarem falhas no teste de impressão consistindo em: 

I. Impressão de uma folha com preenchimento total da área de impressão com a(s) cor(es) do 
produto ofertado; 

II. Impressão de uma folha com preenchimento do alfabeto em português brasileiro com a(s) 
cor(es) do produto ofertado; 

III. Impressão de imagem contendo paleta de cores; e 

IV. Impressão de imagem para aferir espessuras de linhas. 

4.14. No julgamento da amostra serão considerados os seguintes critérios: 
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I. O atendimento às disposições do Edital e do Termo de Referência, em especial às do Anexo 
I deste; 

II . A observância às disposições dadas pela legislação vigente e pelas normas dos órgãos 
oficiais de controle; 

III . O parecer técnico emitido pela Coordenação de Suporte e Manutenção 
Tecnológica/SEDUC. 

4.15. A análise opinativa da Coordenação de Suporte e Manutenção Tecnológica, será realizada 
conforme especificações contidas neste Termo de Referência, o qual emitirá parecer, em que constará 
“APROVADO” ou “REPROVADO”. 

4.16. Caso a amostra seja aceita pela área técnica responsável, o material da amostra, a critério da 
Administração, poderá ou não fazer parte do quantitativo total a ser entregue posteriormente, 
responsabilizando-se a empresa pelo envio da diferença. 

4.17. Será considerada tecnicamente aprovada para o item aquela amostra que apresentar pleno 
atendimento a todos os requisitos estabelecidos no Edital, no Termo de Referência, especialmente as 
constantes no Anexo I, quanto às especificações do produto, e às determinações legais, 
independentemente de aqui estarem citadas, bem como receber parecer técnico favorável emitido 
pela Coordenação de Suporte e Manutenção Tecnológica/SEDUC. 

4.18. Caso as amostras sejam reprovadas, a empresa licitante deverá recolhê-las no prazo de até 10 
(dez) dias corridos e, por ter sido submetida à análise técnica, poderão estar com embalagens e lacres 
rompidos. 

4.19. Caso a empresa não retire a amostra no prazo estipulado, a Administração descartará ou 
aproveitará a amostra, de acordo com sua conveniência e oportunidade, não cabendo às empresas 
ressarcimento ou requerê-las após esse prazo. 

4.20. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso, sem justificativa aceita pelo 
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas no Edital, a proposta do 
licitante será recusada.  

4.21. O ônus dos custos com envio e retirada das amostras será de total responsabilidade da licitante. 

4.22. Caso solicitado, a não apresentação ou reprovação das amostras desclassificará o licitante, 
cabendo ao pregoeiro à convocação da licitante remanescente, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e condições. 

4.23. A constatação de que a amostra não atende quaisquer das exigências deste Termo de Referência 
ensejará a desclassificação da licitante para o respectivo item. 

4.24. Será reprovada a amostra apresentada em desacordo com a especificação técnica solicitada e 
que não apresentar qualidade desejada ou deixar de atender as exigências estabelecidas neste Termo 
de Referência. 

4.25. Não serão aceitos cartuchos de toners remanufaturados, recondicionados, reciclados, 
reaproveitados, falsificados ou falsos, sendo considerados como tal o que dispõe a Decisão nº 
1622/2002 – Plenário do Tribunal de Contas da União. 
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4.26. Será permitido o devido acompanhamento das etapas de análise das amostras por todos os 
licitantes interessados, em ampla observância e respeito ao Princípio da Publicidade. 

5. ANÁLISE PRÉVIA DA SUSTENTABILIDADE 

5.1. Os bens objeto da futura aquisição deverão observar os seguintes critérios de sustentabilidade 
ambiental, sob pena de não aceitação dos mesmos: 

5.1.1. Sejam constituídos, no todo ou em parte, por material atóxico, biodegradável, conforme 
ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 

5.1.2. Deverá ser aplicada a prática de logística reversa de eventuais equipamentos eletrônicos 
remanescentes adquiridos, em atendimento a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

5.1.3. Sejam observados os requisitos ambientais para obtenção de certificação do INMETRO 
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 

5.1.4. Deverá ser utilizado materiais que atentem a sustentabilidade ambiental em sua 
composição, nos parâmetros da IN 01/2010-SLTI/MPOG e normas ABNT. 

5.1.5. Não conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS 
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), befenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados 
(PBDEs); 

5.1.6. Devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com 
menor volume possível, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento. 

5.2. A comprovação do disposto no item 5.1 e subitens poderá ser realizada mediante apresentação 
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer 
outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. 

5.3. Deverá ser apresentado comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo 
Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da 
Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata. 

5.3.1 - A apresentação de Certificado de Regularidade será dispensada, caso a Comissão logre êxito 
em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, disponível em 
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade.php, imprimindo-o e 
anexando-o ao processo. 

5.3.2 - Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá 
apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei. 

5.4. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será DESCLASSIFICADA. 

6. DA LOGÍSTICA REVERSA 
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6.1. Considerando a natureza reciclável do objeto e a necessidade de destinação ambiental adequada, 
adota-se para todos os itens a serem licitados, procedimento de logística reversa, em atendimento à 
Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como abaixo transcrito: Art. 
33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana 
e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após 
o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos 
previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS 
e do Suasa, ou em normas técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (grifo nosso). 

6.2. Além da correta destinação ecológica aos resíduos, a logística reversa tem também como objetivo 
possibilitar a REDUÇÃO de preços a serem ofertados no Pregão, vez que os cartuchos vazios deverão 
ser devolvidos às empresas, e estas poderão reutilizá-los, seja na recarga ou outro procedimento ou 
atividade da empresa, possibilitando-lhe eventual retorno financeiro. Assim, por óbvio, essa 
possibilidade será levada em conta pela empresa, quando do envio de suas propostas, o que poderá 
resultar na proposição de preços menores, refletindo em economia à Administração. De qualquer 
forma, mesmo que isso não venha a se concretizar, estará se atentando, ao menos, à correta 
destinação dos resíduos, o que, como já frisado, encontra-se em consonância com os objetivos da 
legislação acima citada. 

6.3. A empresa contratada deverá realizar a logística reversa, reaproveitando ou encaminhando o 
material descartado de acordo com as práticas e políticas de sustentabilidade ambiental previstas em 
lei, sem qualquer ônus para o Contratante, que se dará da seguinte forma: 

6.3.1. Os cartuchos ou cilindros vazios, usados pela Administração deverão ser coletados pela 
licitante na sede da SEDUC, no Setor de Almoxarifado, no prazo de até 15 (quinze) dias após a 
solicitação da Administração. A solicitação poderá se dar por qualquer meio de comunicação formal 
(e-mail, correspondência, etc). 

6.3.2. A solicitação de recolhimento será efetivada quando estiverem disponíveis (devidamente 
guardados e acondicionados), ao menos 25% da quantidade de cartuchos/tones adquiridos 
anteriormente, ou em quantidade menor, desde que devidamente acordado entre as partes 
(Administração e Fornecedor). 

6.3.3. Os materiais a serem recolhidos deverão se referir aos mesmos modelos/marcas anteriormente 
fornecidos pela Licitante, sendo vedado recolhimento de produto que não tenha sido fornecido pela 
empresa anteriormente, pela eventual possibilidade de retorno financeiro à empresa (com 
possibilidade de redução de proposta na fase licitatória). 
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6.3.4. A Administração poderá exigir do fornecedor, a qualquer tempo – no prazo de até 01 (um) ano 
da data do recolhimento anteriormente efetivado, a apresentação de documentos comprobatórios 
dos procedimentos de reciclagem (reaproveitamento) e/ou destruição dos produtos recolhidos, nos 
termos da legislação vigente. 

6.3.4.1. A responsabilidade pela veracidade das informações prestadas será única e exclusivamente 
do fornecedor, por elas respondendo civil e criminalmente, conforme legislação vigente.  

6.3.5. Todo o eventual custo ou desconto proveniente dos procedimentos de logística reversa deverão 
estar incluídos no valor dos produtos, por ocasião do envio das propostas e lances, durante a sessão 
pública do Pregão, de forma que não represente qualquer ônus adicional à Administração. 

6.4. A Administração ficará responsável pela guarda e acondicionamento dos cartuchos e cilindros 
vazios, até que estes sejam recolhidos, após solicitação formal de Servidor/Setor competente desta 
Administração, devidamente designado para acompanhar os procedimentos de logística reversa. 

6.5. A Administração, em face dos procedimentos de logística reversa previstos neste Termo, NÃO 
poderá dar destinação diversa aos materiais vazios, sendo vedada a doação, transferência, alienação 
e/ou quaisquer outros procedimentos de desfazimento. 

6.6. O disposto no item anterior não se aplica, caso o Fornecedor, devidamente comunicado a 
recolher os cartuchos ou cilindros vazios, não o faça no prazo estipulado, ocasião em que a 
Administração poderá efetivar o desfazimento por outra forma, atentando-se à legislação vigente, 
sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis ao fornecedor, no caso do descumprimento dessa 
obrigação (logística reversa). 

6.7. Tal medida está sendo adotada considerando a legislação vigente, que preconiza a necessidade 
de criação de uma cultura de preservação de um meio ambiente sustentável, como a Lei no 6.938, de 
31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; do art. 3º da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, que contempla dentre os princípios que devem nortear as contratações 
públicas “a promoção do desenvolvimento nacional sustentável”; a Lei nº 12.305/2010, que institui 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o art. 225 da Carta Magna, “que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado”; entre outras. 

7. DO PRAZO DE GARANTIA 

 7.1. Prazo de garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega definitiva 
do material. 

7.2. Na execução do objeto, o fornecedor terá que garantir a substituição de todo o lote de cartuchos 
com defeito, arcando com todos os custos que venham a surgir com as impressoras danificadas, bem 
como substituindo o equipamento, caso necessário, visto que existem impressoras em garantia. 

8. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

8.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias Coordenação de 
Suporte e Manutenção Tecnológica/SEDUC. 

8.2. A referida Ordem de Fornecimento configura documento hábil para todos os efeitos legais, 
sendo emitida em consonância ao Contrato. 
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8.3. O local para entrega dos materiais será no Almoxarifado Central da SEDUC, situado na Av. 
Marechal Floriano Peixoto, nº 90 Centro – Paulista/PE CEP: 53.401-460. 

8.4. A empresa contratada deverá previamente, manter contato com a Coordenação de Suporte e 
Manutenção Tecnológica, pelo e-mail coord.sup.man@edu.paulista.pe.gov.br para se informar 
acerca da entrega dos materiais, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência. 

8.5. O horário de entrega deverá ser entre 08:00 e 14:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, em dias 
úteis. 

8.6. Os produtos deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste 
Termo e em Edital, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a 
aplicação das penalidades contratuais. 

8.7. Os materiais a serem fornecidos deverão estar de acordo com os padrões da ABNT. 
 

9. DO VALOR ESTIMADO 

9.1. O valor estimado dos materiais de que trata o objeto deverá ser estimado com base em preços 
públicos pesquisados em sites de referência..  

9.3 Conforme o Decreto 7.892/2013: Art. 7º, § 2º, “Na licitação para registro de preços não é necessário 
indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil” 

10. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

10.1. O processo licitatório objeto deste Termo de Referência obedecerá, integralmente, à Lei Federal 
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão, à Lei Federal nº 8.078, de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais disposições legais aplicáveis e pelas 
condições e exigências contidas neste Termo. 

11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

11.1 DO TRANSPORTE 

11.1.1 O transporte do material até o almoxarifado da SEDUC será realizado pela empresa contratada 
e os custos respectivos serão de sua inteira responsabilidade. 

11.2 DOS DANOS 

11.2.1 Os eventuais danos causados pela empresa contratada ao material ou a SEDUC, durante o 
transporte e no momento da entrega do material serão de sua total responsabilidade, arcando com 
eventuais custos que decorrerem de negligência, imprudência ou imperícia, bem como por seus 
prepostos e/ou contratados. 

11.3 DA ENTREGA DO MATERIAL 
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 11.3.1 A entrega do material será realizada de acordo com a solicitação da Coordenação de Suporte 
e Manutenção Tecnológica - SECAD, dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados 
da ciência, pelo fornecedor, da emissão da Ordem de Fornecimento. 

11.4 As quantidades solicitadas serão conferidas no momento da entrega do material no 
Almoxarifado, sendo que o recebimento dos produtos na forma estabelecida é considerado como 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

11.5 O comprovante de recebimento provisório dos materiais pelo Almoxarifado em canhotos de 
Nota Fiscal ou quaisquer comprovantes de recebimento não indica o recebimento definitivo pela 
SECAD. 

11.6 O RECEBIMENTO DEFINITIVO dos produtos somente será efetivado após a conferência 
detalhada do material entregue em conformidade com as especificações, quantidade e qualidade dos 
materiais de acordo com a ata de registro de preços e contrato correspondente, resguardando-se a 
SEDUC o direito de não aceitar produto cuja qualidade seja comprovadamente inferior à qualidade 
do material registrado em ata. Para essa fase, serão analisados os seguintes aspectos: 

a) Condição da embalagem dos produtos, que deve estar em perfeito estado e não violada; 

 b) Confrontação entre a marca proposta e qualificada na licitação, a ata de RP e o produto 
entregue; sendo que somente serão aceitas marcas diferentes às cotadas nas propostas se, e 
somente se, os produtos entregues forem manifestamente similares ou superiores ao modelo 
proposto na licitação; 

c) Execução de testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas 
especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a contratada pontuou para 
fins de qualificação de sua proposta, quando for o caso; 

 d) Concluindo-se que o produto entregue é de baixa qualidade, ou que eventual troca de 
marca foi solicitada por má-fé ou fraude à licitação, poderá a SEDUC aplicar as penalidades 
previstas em lei e/ou no Edital de licitação. 

11.7 A forma de recebimento e aceite do material é regida de acordo a Lei nº 8.666/93. 

11.8 O RECEBIMENTO DEFINITIVO será dado em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório dos materiais e somente será efetivado após a realização dos métodos descritos 
anteriormente. 

11.9 Não sendo atendidas as condições para recebimento definitivo, o Almoxarifado, por meio do 
Coordenação de Suporte e Manutenção Tecnológica, solicitará à empresa contratada a 
substituição/troca do material, que deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis. 

11.10 Constatado fornecimento incompleto ou vício no material, o fornecedor será convocado(a) para 
substituir e/ou complementar o material no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da 
convocação/notificação pela SEDUC. 

11.12 No caso de atraso por parte do fornecedor nos prazos previstos nos itens 5.3.1, 6.5, 6.6 e 6.7, a 
penalidade a ser aplicada, respeitada a ampla defesa e o contraditório, terá como parâmetro o prazo 
percorrido até a entrega do material na totalidade solicitada na Ordem de Fornecimento. 
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11.13 O material deverá ser entregue em embalagem que mantenha proteção contra prejuízos 
decorrentes do transporte e má conservação, devendo ser adotados todos os cuidados necessários 
para manter o estado de novo do produto. 

12. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento dos materiais fornecidos será efetuado pela Secretaria Municipal de Educação, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada 
pelo(a) Responsável Técnico(a) pelo recebimento, comprovando a qualidade dos produtos.  

12.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 
financeira por atraso de pagamento.  

12.3 A empresa vencedora deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, 
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações do FORNECEDOR, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 
8.666/93, as seguintes: 

13.1. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos até as dependências da CONTRATANTE, 
ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas 
obrigações serão de responsabilidade do FORNECEDOR; 

13.2. Entregar o objeto no prazo estipulado neste Termo de Referência;  

13.3. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do objeto fornecido; 

13.4. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito 
ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado 
da sua notificação; 

13.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

13.6. O retardamento na entrega dos produtos, objeto do certame, não justificado considerar-se-á 
como infração contratual; 

13.7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimo ou supressões 
limitados ao estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o 
valor contratual; 

13.9. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venha a incidir sobre a 
execução contratual, inclusiva as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, 
encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das 
leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal 
empregado na execução do contrato; 



 
 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 

13.10. Manter durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

14. - DO CONTRATANTE 

14.1. – Tomar todas as providências para o fiel cumprimento das cláusulas do contrato. 

14.2. – Designar servidor ou comissão composta por servidores da Secretaria de Educação de 
Paulista/PE, para o recebimento e aceitação dos produtos, devendo ser verificado no ato da entrega, 
o estado geral dos mesmos. 

14.3 - Efetuar o pagamento cumprindo os termos deste Termo de Referência. 

14.4– Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma irregularidade que diga respeito ao 
contrato. 

15.  DAS PENALIDADES 

15.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATANTE 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor do 
referido fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento); 

b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo 
estipulado: 0% (dez por cento) do valor do fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da 
notificação: da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do fornecimento; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como 
recusa o fornecimento não efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da notificação: 
10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado. 

15.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada à multa de mora, na forma 
prevista no inciso I, alínea “a” e “c”, do item anterior. 

15.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas no inciso 
do item 11.1:  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se 
o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da 
rejeição, devidamente notificada; e  

III - pela não fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 
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IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório e não 
abrangida nos itens anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, para qualquer 
evento;  

15.4. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 
da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a mesma infração, cabendo à aplicação em 
dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual; 

15.5. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, no Código 
Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU 
nº 99/2007 e 92/2004, respectivamente; 

15.6. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total 
limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

15.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 
prévia do interessado e recursos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

15.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado, se a 
garantia contratual eventualmente exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro. 

15.9 Se os valores do pagamento forem insuficientes, fica o Contratado obrigado a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 

15.10. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo Contratado ao 
Contratante, este encaminhará a multa para cobrança judicial; 

15.11. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a 
retenção do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo; 

15.12. O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e 
danos decorrentes das infrações cometidas. 

16.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 A vencedora do certame fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste Certame, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado da proposta, nos termos do artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93, e 
suas alterações posteriores; 

16.2 Consideram-se partes integrantes e indivisíveis deste Instrumento, quaisquer condições que 
estiverem inclusas em seus anexos; 

17. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

17.1. Os produtos devem ter garantia contra defeitos de fabricação de qualquer parte ou peça, a partir 
da data da entrega definitiva, pelo mesmo período de vigência do contrato em execução; 

17.2. A CONTRATADA obriga-se a adotar medidas corretivas nos produtos que apresentarem 
defeitos, mau funcionamento ou improbidades, às suas expensas, sem ônus para a Secretaria de 
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Educação, disponibilizando assistência técnica no Município do Paulista, Recife ou Região 
Metropolitana, no prazo máximo acordado, contado do ato da notificação expedida pela Secretaria. 

 

Paulista/PE,  09 de junho de 2022. 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DOS ITENS 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM IMAGEM DE REFERÊNCIA UNIDADE 
QTDE 

TOTAL 

1 

CARTUCHO TONER 

BROTHER MOD DCP-

B7535DW - Cartucho 

de Toner COMPATÍVEL 

Brother TNB021, cor 

preto. CATMAT NÃO 

LOCALIZADO. 

 

Unidades 384 

2 

CILINDRO máquina 

impressora / 

copiadora Brother 

L.2540dw. 

Referência 

cilindro 

COMPATÍVEL:Dr-

2340. CATMAT 

446245 

 

Unidades 90 
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