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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 025/2012 

1 – DO OBJETO 

1.1 – Aquisição dos seguintes equipamentos de pós-processamento: envelopadora e 
fragmentadora. 

2 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 

2.1 – ENVELOPADORA 

2.1.1 - Características Mínimas: 

a) Inseridor de folhas com regulagem automática de altura com capacidade para 3.000 (três 
mil) folhas; 

b) Alimentação das folhas nos sentidos Portrait (simplex) e Landscape (duplex); 

c) Sistema eletrônico que impede a entrada de folhas duplas, dobradas ou rasgadas na mesa 
de alinhamento; 

d) Desligamento automático no fim do formulário; 

e) Aplicação de serrilhas e corte central, ajustáveis ao tipo do trabalho a ser executado; 

f) Sistema de colagem que evita o desperdício de cola; 

g) Sistema de saída dos envelopes por empilhamento que permite sua retirada sem 
interrupção do trabalho; 

h) Sistema de cola interrompido; 

i) Troca de simplex para duplex pelo próprio operador; 

j) Guias laterais de ajuste de alimentação para impressos nos sentidos Landscape e Portrait; 

k) Painel de operação com dados sobre a produção do equipamento, inclusive contador de 
folhas; 

l) Inseridor ajustável para formulários até as seguintes medidas: de 180mm X 180mm até 
320mm X 430mm, com gramatura de 75 g/m² a 120 g/m²; e 

m) Sistema de bolsas que permite a confecção de envelopes com 02 (duas) e/ou 03 (três) 
dobras. 

n) Voltagem: 110/220 V. 

2.1.2 - Produtividade: 

 Simplex = Ajustável até 15.000 envelopes/hora; e 

 Duplex = Ajustável até 35.000 envelopes/hora. 
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2.1.3 – Outros Requisitos 

 Manual, cabos e componentes necessários para o perfeito funcionamento do mesmo. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade. 

2.2 - FRAGMENTADORA 

2.2.1 - Características Mínimas: 

a) Capacidade de folhas por vez: 32 (trinta e duas) folhas por vez; 

b) Segmento: Corporativa; 

c) Passagens diárias: 200 a 250 folhas; 

d) Tipo de corte: Partículas 4 X 30 mm; 

e) Largura de entrada do papel: 310 mm; 

f) Velocidade: 3m/min; 

g) Nível de segurança: 3; 

h) Capacidade do cesto: 80 litros; 

i) Nível de ruído: menor que 55 db; 

j) Dimensões do equipamento: 520X385X895; 

k) Peso do equipamento: 68,7Kg; e 

l) Voltagem: 110/220 V. 

2.2.2 – Outros Requisitos 

 Manual, cabos e componentes necessários para o perfeito funcionamento do mesmo. 

 Quantidade: 01 (uma) unidade.  

3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS 

3.1 – GARANTIA ON SITE 

3.1.1 – A garantia on site deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir da data do aceite da 

instalação. 

3.1.2 - O serviço de garantia on site compreende a manutenção dos equipamentos, a troca de 
peças e componentes defeituosos, bem como o esclarecimento de dúvidas de configuração e de 
utilização dos equipamentos, que deverão ser fornecidos sem qualquer ônus adicional para o 
PRODERJ. Nesse sentido, o atendimento desse serviço deverá ocorrer nos seguintes prazos: 

a) Para a envelopadora, o chamado deverá ser atendido em até 24 (vinte e quatro) horas, 
contados do primeiro dia útil seguinte à abertura do chamado. Findo esse prazo sem a 
resolução do problema, a empresa fornecedora deverá substituir o equipamento defeituoso 
por outro, a título de backup, desde que o substituto seja equivalente ou possua 
características superiores ao bem em reparo; 
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b) Para a fragmentadora, o chamado deverá ser atendido em até 72 (setenta e duas) horas, 
contados do primeiro dia útil seguinte à abertura do chamado. Findo esse prazo sem a 
resolução do problema, a empresa fornecedora deverá substituir o equipamento defeituoso 
por outro, a título de backup, desde que o substituto seja equivalente ou possua 
características superiores ao bem em reparo. 

3.2 – PRAZOS 

3.2.1 – O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento 
da Nota de Empenho. 

3.2.2 - A entrega deverá ser efetuada no PRODERJ/Unidade Maracanã (UERJ), localizado na 
Rua São Francisco Xavier nº 524/2º andar – bloco 1 F – Maracanã - Rio de Janeiro – RJ – CEP 
20550-900, no horário comercial, devendo ser agendada através do telefone (21) 2334-1814 ou 
2334-1509. 

3.2.3 - Todos os equipamentos deverão ser entregues em suas respectivas embalagens, devendo 
ser novos e sem uso na data da entrega e em eventuais substituições. 

3.2.4 - Será de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observação às especificações 
dos bens, de forma a serem atendidas integralmente. 

3.2.5 - Se, quando do recebimento dos bens, ficar constatado o não atendimento às 
especificações, a empresa fica obrigada a substituí-los, imediatamente, por outro que atenda 
totalmente às especificações constantes neste TR.  

3.2.6 - O prazo de instalação dos equipamentos deverá ocorrer, no máximo, em 10 (dez) dias 

corridos, após a solicitação da Gerência de Operação - GOP. 

 


