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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 
Pregão Eletrônico nº 001/2011 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 - Prestação de serviços de impressão via rede e/ou mainframe, em preto e branco e a cores, 
incluindo equipamentos, seus respectivos softwares e toda a logística de suporte e suprimentos, com 
gerenciamento de todos os serviços, visando o desenvolvimento de formulários, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, conforme as Especificações Técnicas detalhadas abaixo. 
 
1.2 - Deverá ser disponibilizada, também, uma Solução de Distribuição de Relatórios via WEB, capaz 
de processar, indexar, armazenar, recuperar e distribuir relatórios ou partes de relatórios (páginas ou 
segmentos de páginas) no formato PDF. 
 
1.3 – O preço a ser contratado refere-se ao valor unitário da folha impressa e/ou copiada, atendendo 
a todas as condições descritas neste TR. 
 
1.4 - A folha impressa a cores, terá seu preço unitário majorado em 30% (trinta por cento). 
 
2 – DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO  
 
2.1 - Impressoras novas, sem uso, com velocidade de impressão, mínima, por equipamento, de 50 
ppm (cinqüenta páginas por minuto) em papel A4, sendo a velocidade mínima total dos 
equipamentos contratados de 300 ppm (trezentas páginas por minuto). 
 
2.2 - Impressão monocromática ou eventualmente e sob demanda, a cores; 
 
2.3 - Resolução mínima de 600 x 600 dpi; 
 
2.4 - Memória mínima de capaz de suportar a solução contratada; 
 
2.5 - Capacidade de impressão com formulários nos tamanhos: A4, A3, etiqueta, carta e ofício com 
gramaturas variando de 75 a 199g/m²; 
 
2.6 - Impressão simplex e duplex automática, sem perda de velocidade de impressão; 
 
2.7 - Não serão aceitos equipamentos que apresentem bandejas de saída com envergadura ou 
ondulações que causem danos às impressões comprometendo o processo de pós-impressão. 
 
2.8 - Capacidade mínima de entrada e saída para 3.000 (três mil) folhas por equipamento, permitindo 
abastecer, intercalar e retirar papéis sem a necessidade de interromper o processo de impressão; 
 
2.9 – A quantidade média mensal e estimada é de até 1.600.000 (hum milhão e seiscentas mil) 
páginas impressas / copiadas; 
 
2.10 - A solução apresentada deverá oferecer um servidor de impressão com conexão ao Mainframe 
IBM Z10, LINUX/VM e outro servidor de impressão com conexão ao Mainframe IBM Z/890, via canal 
ESCON. Os 02 (dois) equipamentos servidores deverão ser instalados no site do SERPRO, podendo 
ser remanejados para o Site PRODERJ CAERJ, conforme a necessidade; 
 
2.11 - Os dois servidores de impressão deverão ser conectados via TCP/IP para as impressoras, que 
se localizam em um site remoto, com envio dos Jobs criptografados; 
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2.12 - Para soluções do tipo “Cluster” deverá ser permitido o balanceamento da carga de impressão 
e a divisão de jobs entre as impressoras, podendo partes de um mesmo job, serem impressas em 
diferentes impressoras simultaneamente, provendo o gerenciamento de filas de impressão, com 
velocidade total de no mínimo 300 ppm, permitindo ainda adicionar novas impressoras. Os softwares 
necessários para esta facilidade deverão estar incluídos na proposta sem custo adicional; 
 
2.13 - Permitir o redirecionamento automático sem intervenção do operador em caso de falha de 
alguma impressora, ser compatível com os sistemas operacionais Windows NT/2000/XP e LINUX e 
ainda oferecer a possibilidade de acesso remoto via interface JAVA / WEB a partir de qualquer 
estação da rede; 
 
2.14 - Capacidade de imprimir formulários com ou sem dados variáveis via rede ou Mainframe IBM; 
 
2.15 - Permitir o desenvolvimento de formulários com utilização de ferramentas gráficas; 
 
2.16 - Compatibilidade com mainframe IBM via canal Bus & Tag / canal ESCON / ServidorUNIX / 
ServidorNT / WIN2K, LINUX com importação de arquivos, formulários e dados a serem impressos; 
 
2.17 - Possibilidade de impressão de formulários via rede Windows NT e / ou mainframe IBM via 
canal (ESCON e Bus&Tag), através de software / equipamento próprio, de forma simultânea, sem 
intervenção do operador; 
 
2.18 - Capacidade de impressão de formulários com e sem dados variáveis via rede e / ou mainframe 
IBM com o mesmo residente ou não em memória das impressoras / servidor; 
 
2.19 - Capacidade de importar formulários gerados em linguagem PDL e jobs gerados em linguagem 
JDL (conversão de METACODE para PCL e PDF), possibilitando a impressão com ou sem dados 
variáveis, em várias vias agrupadas ou não. Essa conversão deverá ser feita de forma automática, 
em tempo de impressão, sem qualquer intervenção manual, isto é, a ferramenta de conversão não 
necessitará de nenhum tipo de desenvolvimento de formulários; 
 
2.20 - Permitir o desenvolvimento com a utilização de qualquer ferramenta gráfica padrão Windows 
(Corel / Page Maker etc) de novos formulários (FSL/FRM); 
 
2.21 - Capacidade de importar formulários gerados em base Windows, devendo a imposição dos 
formulários e dados variáveis serem feitas nas impressoras / servidor de impressão ou através de 
software / equipamento próprio e compatível; 
 
2.22 - Capacidade de executar / alterar serviços já implementados quando da instalação, como por 
exemplo alceamento por job, por quebra, inclusão de imagens no formulário, com a possibilidade de 
uso de múltiplas fontes de caracteres em um mesmo documento, inclusive impressão de código de 
barras; 
 
2.23 - Capacidade de reimprimir os trabalhos sem que tenham de ser reprocessados, isto é, que os 
mesmos fiquem armazenados nas impressoras, servidor ou através de software / equipamento 
próprio; 
 
2.24 - Possuir chaveamento automático entre as linguagens PCL e PostScript para atender as 
plataformas alta e baixa; 
 
2.25 - Cada impressora deverá ter no mínimo 04 (quatro) gavetas para alimentação de formulários 
 
2.26 - Não serão aceitos equipamentos com produção descontinuada; 
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2.27 - Não serão aceitos equipamentos multifuncionais, ou seja, os equipamentos devem ser 
projetados exclusivamente para impressão a laser. 
 
3 – DAS CARACTERÍSTICAS DA SOLUÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE RELATÓRIOS VIA WEB 
 
3.1 - Serviço compatível com plataforma Microsoft Windows, capaz de processar, indexar, 
armazenar, recuperar e distribuir relatórios ou partes de relatórios (páginas ou segmentos de 
páginas) no formato PDF; 
 
3.2 - Automação da forma de processamento dos arquivos de entrada, com capacidade de realizar 
varredura de diretórios e/ou captura diretamente no spool de impressão do mainframe, de acordo 
com a classe do JOB; 
 
3.3 - Os relatórios/documentos armazenados deverão ser imagem fiel dos relatórios impressos, não 
sendo aceita a montagem das imagens em tempo de extração dos documentos; 
 
3.4 - Indexação por campos pré-determinados (caixas de texto pré-configurados), de variados tipos 
de dados (texto, numérico, data), para posterior busca com critérios de operadores booleanos 
definidos pelos usuários; 
 
3.5 - Definição do perfil do relatório a partir de informações constantes nos mesmos; 
 
3.6 - Envio automático de email, de acordo com o perfil do relatório/documento, com páginas ou 
partes de páginas como arquivo PDF anexo ao email; 
 
3.7 - Envio automático de email para o administrador com notificação de erros nos processamentos 
dos relatórios; 
 
3.8 - Gerenciamento de níveis de senha para acesso aos documentos; 
 
3.9 - Manuais e interfaces na língua portuguesa; 
 
3.10 - As licenças dos softwares constantes da solução deverão ser fornecidas em caráter definitivo; 
 
3.11 - Interface de administração e consulta totalmente em português. 
 
4 – DOS SUPRIMENTOS 
 
4.1 - Deverá ser provida toda a logística de suprimentos necessários, durante a vigência do Contrato, 
para atender ao quantitativo de impressão mensal; 
 
4.2 - A Contratada deverá entender por suprimentos todo e qualquer tipo de componente 
recarregável, desde toner até peças que sofram desgastes em condições normais de uso, 
INCLUSIVE PAPEL, que venha a comprometer o perfeito desempenho de seu equipamento, quando 
instalado e em produção, durante a vigência do contrato; 
 
4.3 – O papel dever ser branco, reciclado ou ecológico. 
 
5 - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO 
 
5.1 - A Contratada deverá fornecer assistência técnica, pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, 
07 (sete) dias por semana; 
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5.2 - A Contratada deverá fornecer numero telefônico 0800, assim como WEB Site, para abertura de 
chamados, em período de 24 x 07 para atendimento dos chamados; 
 
5.3 - A manutenção deverá englobar todo o suporte técnico necessário ao perfeito funcionamento de 
toda solução contratada, incluindo o desgaste natural e a necessidade de corrigir eventuais defeitos 
de fabricação, com substituição de quaisquer equipamentos por outros do mesmo modelo e com as 
mesmas características; 
 
5.4 - Os chamados abertos, só serão fechados a partir da solução total do problema em questão, 
com o aceite de um dos técnicos operadores em função no site de impressão do PRODERJ; 
 
5.5 - A Contratada deverá apresentar um relatório de visita contendo data e hora do chamado e do 
início e término do atendimento, identificação do problema, providências adotadas e demais 
informações pertinentes. Este relatório deverá ser assinado pelo representante técnico da Contratada 
juntamente com o do Contratante; 
 
5.6 - A Contratada se obriga a atender os chamados técnicos em até 02 (duas) horas após o seu 
registro e resolver os problemas em, no máximo, mais 06 (seis) horas subseqüentes. Este será o 
prazo máximo para o fechamento dos chamados durante a vigência do Contrato; 
 
5.7 - A Contratada deverá realizar manutenções preventivas mensalmente; 
 
5.8 - A Contratada substituirá qualquer um dos equipamentos, por novos, com as mesmas 
características funcionais, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, nos seguintes casos: 
 
5.8.1 - A soma dos tempos de paralisação de um equipamento, por qualquer defeito, ultrapasse 48 
(quarenta e oito) horas dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias corridos; e 
 
5.8.2 - Caso ocorram 04 (quatro) chamados para problemas da mesma natureza no mesmo 
equipamento, dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias corridos. 
 
5.9 - Para execução dos serviços de manutenção, a Contratada somente poderá desconectar os 
componentes de hardware ou desinstalar qualquer software que estiverem instalados ou ligados aos 
equipamentos, com prévia autorização do Contratante; 
 
6 – DO TREINAMENTO OPERACIONAL 
 
6.1 - A Contratada se compromete a prover estrutura didática para treinamento tecnológico para os 
técnicos do Contratante nos equipamentos instalados; 
 
6.2 - O treinamento operacional será realizado no site de impressão do Contratante; 
 
6.3 - O treinamento operacional deverá atender a, no mínimo, 40 (quarenta) técnicos em 04 (quatro) 
turmas separadas; 
6.4 - O treinamento para o pessoal de suporte do Contratante deverá atender a, no mínimo, 05 
(cinco) analistas por turma; 
 
6.5 - A Contratada deverá fornecer toda documentação técnica constituída de manuais de instalação, 
configuração e operação em português, tantas cópias quanto forem necessárias para utilização no 
treinamento; 
 
6.6 - Ao final do treinamento a Contratada deverá fornecer declaração de participação individual com 
data de início, data do término e carga horária. 
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7 – DA HOMOLOGAÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
7.1 - Verificar se a solução proposta está de acordo com o solicitado neste TR e certificar o seu 
perfeito funcionamento; 
 
7.2 - A licitante que ofertar o menor preço deverá no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, após a 
aceitação da documentação de habilitação, instalar uma Solução de Impressão idêntica a ofertada, 
demonstrando todas as funcionalidades, inclusive conexões com Mainframe, conexões remotas e 
com criptografia, assim como a Solução de Distribuição de Relatórios via WEB; 
 
7.3 - É de responsabilidade da licitante disponibilizar todos os recursos necessários para o pronto 
funcionamento dos equipamentos e softwares no ambiente de testes/homologação; 
 
7.4 - Todos os custos com transporte, instalação e configuração dos itens que compõem o Sistema 
de Impressão e sistema de Distribuição de Relatórios via WEB e todas as despesas decorrentes dos 
testes durante o período de homologação da solução são de responsabilidade da licitante, sem ônus 
para o PRODERJ. 
 
7.5 - O processo de homologação será acompanhado e certificado por uma comissão composta por 
técnicos do PRODERJ, a qual emitirá ao final dos testes um laudo técnico favorável ou desfavorável 
a solução ofertada, em até 5 (cinco) dias uteis. 
 
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 - Fornecer todos os equipamentos servidores e cabos de conexão, para instalação e 
operacionalização da solução; 
 
8.2 - Prover a configuração necessária do hardware para implementação da solução e 
gerenciamento para atender o volume médio, de impressão / cópia, mensal, de até 1.600.000 (hum 
milhão e seiscentas mil); 
 
8.3 - Prover todas as atualizações, ajustes e manutenção do software fornecido durante a vigência 
do Contrato, localmente e com o cronograma definido em acordo com o CONTRATANTE; 
 
8.4 - Manter a solução apta a suportar o gerenciamento do quantitativo médio acima, sem 
comprometer a performance dos equipamentos; 
 
8.5 - Prover toda estrutura técnica para a solução de gerenciamento para todas as situações 
incluindo software e hardware, bem como operacionalizar toda instalação para apresentação da 
metodologia adotada dentro das dependências do CONTRATANTE; 
 
8.6 - Disponibilizar equipamentos idênticos aos ofertados no site de impressão, hoje 
PRODERJ/Unidade Maracanã, Rua São Francisco Xavier, 524/2º andar, bloco 1F – Maracanã/RJ, a 
ser colocado em funcionamento no PRODERJ/CAERJ - Rua da Ajuda nº 5/7º e 24º andares – 
Centro/RJ, com conexão via TCP/IP, possibilitando que todos os job´s possam ser impressos nesta 
impressora remota e sem intervenção do operador; 
 
8.6.1 - Prover segurança via criptografia entre o site do SERPRO e o do CAERJ. O direcionamento 
do job para a impressora remota deverá ser feito por classes ou outro tipo de característica do job a 
ser definido pelo PRODERJ, em parceria com a CONTRATADA; 
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8.7 - Disponibilizar um equipamento idêntico aos ofertados no site de impressão, hoje 
PRODERJ/Unidade Maracanã, a ser colocado em funcionamento na SEPLAG – Av. Erasmo Braga 
nº 118/9º andar- Centro/RJ, com conexão via TCP/IP, possibilitando que todos os job´s possam ser 
impressos nesta impressora remota e sem intervenção do operador; 
 
8.7.1 - Prover segurança via criptografia entre o site do SERPRO e o da SEPLAG. O direcionamento 
do job para a impressora remota deverá ser feito por classes ou outro tipo de característica do job a 
ser definido pelo PRODERJ, em parceria com a CONTRATADA; 
 
8.8 - Prover os suprimentos, de acordo com o item 4, deste TR; 
 
8.9 - Fornecer assistência técnica, conforme o item 5, deste TR; 
 
8.10 - Prover treinamento operacional, de acordo com o item 6, deste TR. 
 
8.11 - Manter como confidenciais os dados e informações que venham a ter conhecimento em razão 
dos serviços prestados. 
 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
9.1 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no Edital; 
 
9.2 - Fornecer pontos de rede, energia elétrica, mobiliário e espaço físico para a instalação 
dos equipamentos; 
 
9.3 - Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir, 
necessários para a perfeita execução do objeto contratado; 
 

9.4 - Assegurar aos técnicos credenciados pela CONTRATADA o acesso aos locais de execução dos 
serviços, resguardadas as normas de sigilo e segurança impostas pelo CONTRATANTE; 
 
9.5 - Designar responsável para o acompanhamento e fiscalização do objeto contratado; 
 
9.6- Receber o objeto, após a verificação do atendimento integral das especificações requeridas; 
 
9.7 - Comunicar à CONTRATADA qualquer anormalidade ocorrida na execução do objeto, 
diligenciando para que as irregularidades ou falhas sejam plenamente corrigidas; 
 
9.8 - Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e ampla defesa. 
 
10 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
10.1 - A execução dos serviços do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidores da Diretoria 
de Suporte e Tecnologia – DST. 
 
11 - DOS PRAZOS 
 
11.1 - O prazo de vigência do Contrato (Anexo VII) será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 
partir da formalização contratual. 
 
11.2 - O prazo de implementação da solução será de até 30 (trinta) dias corridos, após a 
formalização contratual. 
 


