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Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2019 
 
 

ERRATA 
 

O Instituto Gnosis informa que, com referência ao Processo de contratação cujo objeto é a 

Contratação de empresa especializada na locação de máquinas e equipamentos reprográficos, 

para a produção de cópias, impressões e digitalização, com tecnologia digital, manutenção das 

máquinas, reposição de toner e suporte técnico às máquinas locadas, com a finalidade de 

atender às necessidades administrativas da sede do Instituto Gnosis, em razão da necessidade 

de esclarecimentos adicionais e com vistas a dar efeito a eficácia do processo concorrencial, 

promove a seguinte ERRATA: 

 

Cláusula 04. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A Cláusula passará a ter a seguinte redação: 

 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 A franquia mensal global para cada máquina será de 10.000 páginas monocromáticas e 

1.500 coloridas em formato A4. 
 

4.2 O valor cobrado pela página excedente colorida em formato A4 não poderá ser 

superior a 05 (cinco) vezes o valor cobrado pela página excedente monocromática em 

formato A4. 
 

4.3 Os equipamentos deverão ser de propriedade da contratada. 
 

4.4 Caberá a Contratada as despesas com o fornecimento de todos os insumos 

necessários, exceto o papel A4, assistência técnica (preventiva e corretiva), com 

fornecimento de peças e disponibilização na rede, de um dispositivo de contabilização 

e controle de documentos impressos, sem qualquer ônus para a contratante; 

4.5 Contratada deverá possuir um sistema de Help Desk com registro dos chamados e 

emissão de relatório. Os chamados de manutenção corretiva deverão ser atendidos no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

4.6 O suporte técnico também deverá ser responsável pela configuração das máquinas nas 

estações de trabalho. 

 

 

 TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO TR PERMANECEM VIGORANDO. 



 

 
  

                                                                                                                                                        

_________________________________________________________________________________________________ 

Sede: Rua Duque de Caxias, 129 – Vila Isabel / RJ     Contato: (21) 2147.8191 / 2148.1470 

www.institutognosis.org.br | contato@institutognosis.org.br 

TERMO DE REFERÊNCIA 
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS – SEDE 

 

1. OBJETIVO 
 

Contratação de empresa especializada na locação de máquinas e equipamentos reprográficos, para a 

produção de cópias, impressões e digitalização, com tecnologia digital, manutenção das máquinas, reposição 

de toner e suporte técnico às máquinas locadas, com a finalidade de atender às necessidades administrativas 

da sede do Instituto Gnosis, através de prestação de serviços especializados, de forma contínua, de acordo 

com as condições e especificações constantes deste documento. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Justifica-se a presente contratação por força dos Contratos de Gestão nº 007/2015 e 034/2015 celebrados 

entre a Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro e o Instituto Gnosis, bem como os 

contratos 006/2018 e 018/2018 celebrados entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto Gnosis. 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS    

Item 1 

Multifuncional laser monocromático e colorido com funções de cópia, impressão e scanner em formatos até 

A3 

Quantitativo: 01 equipamento 
 

Características mínimas exigidas: 
 

- Painel de LCD com função em português 

- Acesso pelo painel de LCD dos manuais de usuário e técnico 

- Impressora / Copiadora / Scanner, Digital Colorida com funções avançadas  

- Resolução de Impressão: 1200 dpi 

- Velocidade de Impressão / Cópia: até 20ppm mono/colorido 

- Controladora de impressão com CPU de 600 MHz, 1.5GB de Memória RAM e 160GB de Disco Rígido. 

- Velocidade de Digitalização: até 44ppm mono / colorido 

- Tamanho de Papel: A5 até A3 e personalizado (105 x 148mm à 305 x 600mm) 

- Unidade principal com ARDF para 50 folhas, bandeja de alimentação manual (Bypass) para 100 folhas e 2      

bandejas de papel com capacidade para 250 folhas cada. 

- Gramatura de Papel: 52g/m² à 256g/m² 

- Ciclo Mensal: 40mil páginas/mês 

- Duplex Automático 

- Impressão PCL5c/6 ou PostScript 3  

- Interface de rede Ethernet 10/100Base-TX e USB 2.0 

- Interface Wireless e Gigabit  

- Alimentador de Envelopes  

- Impressão via USB e SD Card 

- Digitalização-para-Web Mail 



 

 
  

                                                                                                                                                        

_________________________________________________________________________________________________ 

Sede: Rua Duque de Caxias, 129 – Vila Isabel / RJ     Contato: (21) 2147.8191 / 2148.1470 

www.institutognosis.org.br | contato@institutognosis.org.br 

- Java VM Card 

- Interface PictBridge 
 

Item 2 

 

Multifuncional laser monocromático com funções de cópia, impressão e scanner colorido. 
 

Quantitativo: 07 equipamentos 
 

Características mínimas exigidas: 
 

- Painel de LCD com função em português 

- Funções de Impressão, Cópia, Digitalização e Fax  

- Velocidade de impressão: Até 40 ppm em A4  

- Resolução: Saída Efetiva acima de 1.200 x 1.200 dpi  

- Emulação: SPL, PostScript3, PCL6/5e, IBM, ProPrinter, EPSON, PDF, TIFF  

- Impressão Duplex 

- Velocidade da cópia: Até 38 cpm em A4  

- Resolução: 600 x 600 dpi  

- Redução/Ampliação: 25~400% (platen), 25~400% (ADF)  

- Cópias Multiplas: 1 - 99 páginas  

- Funções de cópia: ID Copy/ 2-up/ 4-up/ Collation Copy/ Auto  

- Digitalização compatível com TWAIN Standard / WIA Standard  

- Método: Color CIS  

- Resolução: Acima de 1.200 x 1.200 dpi  

- Destinos de Digitalização: Cliente (PC), E-mail, FTP, SMB  

- Capacidade da gaveta: 250 Folhas  

- Capacidade da bandeja multifuncional: 50 Folhas  

- Tipo de papel: Comum, Fino, Adesivo, Perfurado, Pré-impresso, Reciclado, Envelope, Transparência,  

Etiqueta, Cartão, Papel Timbrado, Grosso, Algodão, Colorido, Archive, Thicker.  

- Tamanho do papel: A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Statement, Carta, Ofício, Fólio, Legal, Envelope (Nº10, 

Monarch, DL, C5, C6, Nº9), Cartão Postal, Cartão de Índice.  

- Ciclo mensal: Até 100.000 páginas  

- Conexões Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, Direct USB 
 

Item 3 

 

Multifuncional laser monocromático com funções de cópia, impressão e scanner colorido. 
 

Quantitativo: 1 equipamento 
 

Características mínimas exigidas: 

 

- Painel de LCD com funções em português; 
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- Digitalização a feixe de laser 

- Impressão Eletrofotográfica 

- Painel de controle: 4,3 polegadas em Cores control panel 

- Cor / Preto e Branco 

- Velocidade de saída copiar / Imprimir: 25 ppm 

- Tempo de saída da primeira página: 6 segundos ou menos 

- Resolução: 600 x 600 dpi 

- Memória do sistema: 1 GB RAM 

- Quantidade máxima de cópia: Até 999 

- Duplex Automático 

- Alimentador de documentos com reversão automática (ARDF) 

- Capacidade do alimentador de documentos: 100 folhas 

- Razões de redução predefinida e ampliação: 50%, 65%, 78%, 93%, 121%, 129%, 155% 

- Intervalo de zoom de 25% a 400% em incrementos de 1% 

- Tamanho do vidro de exposição:Até 11" x 17" - Ledger (279 x 432 mm - duplo-Carta) 

- Tamanhos de papel suportados na Bandejas Padrão: 5.5" x 8.5" a 11" x 17" (A5 - A3) 

- Tamanhos de papel suportados na Bandeja de Alimentação Manual: 5.5" x 8.5" a 11" x 17" (279 x 432 mm - 

A3) (A6 - A3) 

- Tamanhos de papel suportados na Unidade Duplex: 5.5" x 8.5" a 11" x 17" (A5 - A3) 

- Tamanhos de papel suportados na ARDF: 5.5" x 8.5" a 11" x 17" (A5 - A3) 

- Pesos de papel suportados na Bandejas Padrão: 60 - 105 g/m2 

- Pesos de papel suportados na Bandeja de Alimentação Manual: 60 - 162 g/m2 

- Pesos de papel suportados na Unidade Duplex: 64 - 90 g/m2 

- Pesos de papel suportados na ARDF: Simplex (40 - 128g/m2, Duplex:53 - 105 g/m2 

- Tipos de papel suportados: Comum, Reciclado, Colorido, Timbrado, Pré-impresso, Sulfite, Cartão, 

Perfurado, Especial, Espesso*, Transparências* Envelopes*, Etiquetas* 

- Capacidade de papel padrão: 600 folhas (250 folhas x 2 Bandejas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 

folhas) 

- Capacidade Máxima de Papel: 1.600 Folhas 

- Capacidade de saída padrão: 250 folhas (Bandeja interna) 

- Capacidade de saída máxima: 350 folhas  

- Volume Mensal Máximo: 10000 

- Fonte de energia: 120V, 60Hz, 12A 

- Consumo típico de eletricidade (TEC): 1,126 kWh/Semana** 

- Dimensões L x P x A: 587 mm x 568 mm x 683 mm - inclui ARDF 

- Características padrão: Duplex Automático, Temporizador de Desligamento Automático, Seleção 

Automática de Papel, Início Automático, Combinar Cópia, Separação Eletrônica, Rotação de Imagem, 

Programas de Trabalhos (25), Modo Foto, Cópias em Série , Tela Simples, Códigos de Usuário (8 dígitos, 1.000 

Códigos Pessoais) Velocidade do processador: RM7035C - 533 MHz. 

- Drive de disco rígido: 250 GB HD 

- Interfaces: Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Ethernet Gigabit (1000Base-T) 
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- Protocolos de Rede: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX2 

- Sistemas operacionais suportados: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7; Novell Netware 6.5 e 

posterior; Filtros UNIX para Sun Solaris 2.6/7/8/9/10; HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3; Red Hat Linux Enterprise 

V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0; IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, 3.x ou posterior, mySAP ERP2004 

ou posterior; Mac OSX 10.5 ou posterior; Citrix Metaframe XP/ Presentation 

- Utilitários de gerenciamento de dispositivos: SmartDeviceMonitor para Admin e Client, Web 

SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor. 

- Resolução de impressão: 600 x 600 dpi 

- Suporte de impressão móvel 

- Características da impressora: Mobile Driver, Suporte a Bonjour, Código de Classificação, Impressão Direta 

de PDF, Suporte a Diretório Ativo do Windows, Suporte a DDNS, Impressora WS, Adoção de Fontes PCL 

Residentes, Mudança de Parâmetros da Bandeja pelo WebImageMonitor, Suporte a XPS. 

- Outros recursos de impressão como: Impressão direta de mídia (imprimir a partir de USB/SD)¹, e-mail para 

impressão¹, impressão de amostra/retida/armazenada/travada¹, armazenar e imprimir¹, promoção 

automática de trabalhos¹ 

- Scanner com Velocidade de digitalização BW Full Color: 50 ipm a 300 dpi P&B (carta/A4), 25 ipm a 300 dpi 

colorida (carta/A4) 

- Resolução de digitalização: Até 600 dpi 

- Escala de cinza: 256 níveis 

- Formatos de arquivo: TIFF Pg. Única/Multipágina, PDF Pg. Única/Multipágina, PDF Alta Compressão Pg. 

Única/Multipágina e PDF Pg. Única/Multipágina/A; JPEG Pg. Única 

- Modos de varredura: PB: Texto, Texto/Traço, Texto/Foto, Foto, Escala de Cinzas 

Em Cores: Texto/Foto, Brilhante Foto, ACS 

- Modos de digitalização: Digitalizar para USB/SD; Digitalizar para Email (POP, SMTP, IMAP4); Digitalizar para 

Pasta (SMB/FTP/ NCP²); Digitalizar para URL¹ Digitalização TWAIN de Rede; Scanner WSD 

- Capacidade Padrão do servidor de documentos: 

1 GB RAM (compartilhada) 

- Documentos armazenados máximos: 3000 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 A franquia mensal global será de 10.000 páginas monocromáticas e 1.500 coloridas em formato A4. 
 

4.2 O valor cobrado pela página excedente colorida em formato A4 não poderá ser superior a 05 (cinco) 

vezes o valor cobrado pela página excedente monocromática em formato A4. 
 

4.3 Os equipamentos deverão ser de propriedade da contratada. 
 

4.4 Caberá a Contratada as despesas com o fornecimento de todos os insumos necessários, exceto o 

papel A4, assistência técnica (preventiva e corretiva), com fornecimento de peças e disponibilização 

na rede, de um dispositivo de contabilização e controle de documentos impressos, sem qualquer 

ônus para a contratante; 

4.5 Contratada deverá possuir um sistema de Help Desk com registro dos chamados e emissão de 

relatório. Os chamados de manutenção corretiva deverão ser atendidos no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas. 
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4.6 O suporte técnico também deverá ser responsável pela configuração das máquinas nas estações de 

trabalho. 
 

 

 5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA;  
 

b) Disponibilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos em quantidades necessárias a perfeita execução 
dos serviços;  
 

c) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou Municipal, as normas de 
segurança da Administração, inclusive instruir os seus empregados à prevenção de incêndios e as de 
Segurança e Medicina do Trabalho nas áreas da Administração;  
 

d) Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao pagamento das 
faturas emitidas contra o CONTRATANTE;  
 
 

e) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 
mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes 
encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas; 
 

f) Manter todos os equipamentos, ferramental e utensílios necessários a execução dos serviços, em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas.  
 

g) Responsabilizar-se por acidentes na execução dos serviços, bem como responder civil e/ou 
criminalmente, por quaisquer danos causados, diretamente ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, 
reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou de terceiros, em decorrência da prestação dos 
serviços contratados. 
 

h) A CONTRATADA será a única responsável pelos acidentes que possam decorrer da prestação de serviços 
objeto deste contrato, bem como pela reparação integral de todos e quaisquer danos que seus funcionários 
vierem a causar à CONTRATANTE, seus prepostos ou terceiros na execução dos serviços do presente 
contrato; 
 

i) Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, 
assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus 
resultantes das infrações cometidas; 
 

j) Reservar exclusivamente ao INSTITUTO GNOSIS o direito de utilização e divulgação dos trabalhos 
elaborados; 
 

k) Preparar e fornecer aos seus empregados, quando aplicável, o formulário PPP (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário), quando exigível, na forma da Lei; 
 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 

6.1. Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em serviço e devidamente identificados, 
às dependências da unidade. 
6.2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;  
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6.3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;  
7.4. Expedir Autorização de Serviços;  
6.5. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 
6.6. Disponibilizar instalações sanitárias;  
6.7. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada.  

6.8. Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que encontrar na 
prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para sua correção; 

6.9. Fornecer à CONTRATADA, quando aplicável, os subsídios necessários para a elaboração dos laudos                                                                                                             

técnicos e documentos previstos na legislação previdenciária em vigor;     

6.10. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, os laudos técnicos e documentos previstos na legislação 
previdenciária em vigor (LTCAT, PCMSO, PGR, PPRA e PCMAT);  

6.11. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, a declaração, sob as penas da lei, de que as atividades 
exercidas pelos segurados empregados no presente TERMO CONTRATUAL não estão sujeitas à concessão de 
aposentadoria especial. 

7.  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

7.1. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à 

contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, 

podendo para isso: 

7.4. Vetar o prosseguimento normal do fornecimento, baseados na legislação em vigor; 

7.5. Exercer, ainda, fiscalização constante no setor operacional da contratada e no setor de atendimento da 

contratante com o intuito de manter a eficiência dos serviços contratados; 

7.6. Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas necessárias quanto 

à regularização de eventuais transgressões. 

7.7. Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou as questões que envolvam o serviço, 

sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas. 

7.8. Assegurar-se de que o número de empregados alocados ao serviço pela CONTRATADA é suficiente para 

o bom desempenho dos serviços; 

7.9. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços;  

7.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

7.11. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que 

estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, 

a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;  

7.12. Rejeitar, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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a) Mínimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a empresa executou serviços e está apta para o desempenho de atividades 

pertinentes e compatíveis em características e quantitativos com o objeto desse TR.  

b) Somente serão consideradas as propostas das proponentes cujas atividades estejam contidas no Alvará 

de Licença. 

c) Declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria para quaisquer questionamentos futuros 

que ensejassem avenças técnicas ou financeiras. 

9. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO  

9.1. O INSTITUTO GNOSIS terá o direito de exercer ampla fiscalização sobre a prestação dos serviços objeto 

do presente TERMO CONTRATUAL, por intermédio de prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais 

deverá a CONTRATADA facilitar o pleno exercício de suas funções, não importando isso em supressão ou 

mesmo atenuação das responsabilidades desta, por quaisquer erros, falhas ou omissões ocorridas. 

§1º - O INSTITUTO GNOSIS credenciará perante a CONTRATADA um representante investido de plenos 
poderes para, diretamente ou através de auxiliares, exercer a fiscalização geral e total dos serviços ora 
contratados, tendo como atribuições precípuas as seguintes: 

a) Exigir da CONTRATADA a estrita obediência às estipulações deste Termo de Referência, à documentação a 
ele anexa e à melhor técnica consagrada pelo uso para a execução dos serviços objeto deste Instrumento; 

b) Fazer, corrigir, ou refazer trabalhos defeituosos, por conta do INSTITUTO GNOSIS, através de terceiros, 
debitando à CONTRATADA os gastos daí decorrentes, caso essa última não os refaça ou corrija dentro do 
prazo determinado pela Fiscalização; 

c) Recusar os equipamentos e eventuais serviços de reparo ou manutenção que, a seu critério, 

estejam em desacordo com as exigências e padrões técnicos estipulados pelo presente TERMO 

CONTRATUAL; 

d) Controlar as condições de trabalho, ajustando com a CONTRATADA as alterações na sequência da 
execução que forem consideradas convenientes ou necessárias, e controlar tais condições de modo a exigir 
desta, na ocorrência de atraso nos serviços, a adoção de regime de trabalho diferente; 

e) Dar permanente assistência aos serviços, na interpretação e na solução de problemas surgidos;  

f) Encaminhar à CONTRATADA as comunicações que se façam necessárias, com relação aos trabalhos de 
fiscalização e controle dos serviços; 

g) Atestar a execução dos serviços referentes às faturas a serem apresentadas; 

h) Sustar os serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que, a seu critério, considerar esta 
medida necessária à boa execução dos mesmos, ou à salvaguarda dos interesses do INSTITUTO GNOSIS. 
Quaisquer ônus provenientes dessa rejeição serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

§2º- À Fiscalização caberá, ainda, determinar os prazos para cumprimento das exigências feitas.  

10. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O prazo de execução do serviço será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado, por analogia, dentro do limite previsto na Lei nº 8.666.93. 
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11. VEDAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto, tendo em vista a contratação por notória 

especialização. A CONTRATADA também não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, ainda que em 

função de reestruturação societária, fusão, cisão e incorporação, os direitos e obrigações decorrentes do 

contrato com a CONTRATANTE, inclusive, seus créditos. 

12. DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA 

É importante que a contratada declare, por escrito, como anexo ao futuro contrato, o seguinte: Que em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, durante a vigência do 

contrato não serão empregados, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de dezoito anos, bem 

como não serão empregados, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

13. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:  

a) O valor do objeto deverá ser cotado em moeda corrente nacional, devendo incluir todas as despesas, 

inclusive impostos e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas incidentes em seu escopo de prestação 

de serviços;  

b) devendo incluir valores distintos para locação e suporte, tendo em vista o suporte que deverá ser 

oferecido às máquinas do patrimônio da SMS. 

b) as características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes nesse Termo 

de Referência. 

c) serão desclassificadas Propostas com preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo ao INSTITUTO GNOSIS à 

faculdade de promover verificações ou diligências que se fizeram necessárias, objetivando a comparação da 

regularidade da cotação ofertada; 

d) será julgada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO, devendo o preço proposto incluir todos 

os custos diretos e indiretos pertinentes, cumprindo todos os requisitos técnicos previstos no Termo de 

Referência. 

14. PROCEDIMENTOS DE ENVIO DA PROPOSTA 

As propostas deverão ser enviadas para propostas@institutognosis.org.br, até 19/02/2019. 

15. RESULTADO  

Após a avaliação, o INSTITUTO GNOSIS chegará ao resultado no dia 20/02/2019. 

16. IMPUGNAÇÃO 

Prazo de até 02 (dois) dias da data fixada para o resultado, para impugnação, após não serão mais aceitos os 

pedidos de revisão. 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2019. 

mailto:propostas@institutognosis.org.br





































































