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1. Introdução 
O presente documento visa prover um estudo de viabilidade técnica para munir a equipe em 

uma eventual contratação de serviços de reprografia, compreendendo por reprografia a junção dos 

serviços de impressão, digitalização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e 

insumos, inclusive suporte, manutenção e disponibilização de sistema de gerenciamento para controle 

de cópias como bilhetagem eletrônica. Atualmente o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Acre –  IFAC, conta com algumas impressoras multifuncionais e scanners obsoletas que 

em sua grande maioria estão apresentando defeitos e outros equipamentos foram armazenados por não 

terem suprimentos, componentes e pessoal capacitado para realizar a manutenção preventiva ou 

corretiva.  Em 2016, o Instituto pegou carona de uma ata e aderiu ao serviço de terceirização de 

impressão, renovou o contrato para o ano de 2017 e encerrará no início de 2018. Diante do exposto, se 

faz necessário o estudo para confeccionar os artefatos da nova contratação e identificar qual será a 

melhor solução para a administração, prezando pelos princípios basilares da constituição federal em 

específico os artigos 37 e 38 e seus incisos, visando também a economicidade para o IFAC. 

2. Motivação / Justificativa  

As unidades administrativas do Instituto necessitam de um alto volume de impressão, 

digitalização e reprodução de documentos diariamente, na Reitoria é essencial para a reprodução de 

processos licitatórios (impressão de editais, certidões, ordens de serviço, estudo técnico, relatórios 

de visita, contratos, e demais documentos), impressão, digitalização e cópias de documentos do 

assentamento funcional dos servidores (portaria de nomeação, termo de posse, processo de 

admissão, edital do concurso, comprovante de escolaridade, comprovante de dados bancários, título 

de eleitor, declaração de bens e valores, ficha cadastral, ressarcimento de saúde suplementar, 

requerimento de auxílio transporte, formulário de avaliação, portaria de remoção, ato de nomeação 

CC, entre outros documentos relacionados no projeto de Assentamento Funcional Digital – AFD 

descritos nas portarias normativas SRH N° 03, de 18 de novembro de 2011, SEGEP N° 199, de 17 de 

novembro de 2015, SEGRT N° 4 de março de 2016), nos campi temos a reprografia dos documentos 

de registro acadêmico (histórico escolar, declaração de conclusão de curso, certificados dos alunos, 

diário de classe e outros documentos relacionados ao registro escolar), os docentes utilizam a 



 
 
 

 
 

 
 

reprografia para reproduzirem atividades, avaliações e demais documentos úteis para o bom 

andamento das atividades acadêmicas. 

Visto que o IFAC vem se consolidando e expandindo para todo o Acre, seja na forma de campi 

ou polos de educação a distância por meio de parcerias firmadas com outras instituições de ensino, 

é que a cada ano vem aumentando o número de participantes da comunidade acadêmica (discentes, 

docentes, técnicos administrativos – TAES e todo o povo acreano) com essa constante evolução 

aumenta-se também a carga de trabalho, originando assim a reprodução de inúmeros documentos 

de cunho administrativo e acadêmico. 

Este estudo se faz necessário principalmente pela demanda crescente de impressões que 

ocorre na Reitoria e nos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFAC para 

modernizar e administrar melhor estas impressões e ainda diminuindo as despesas mensais e 

demandas para nosso corpo técnico, pois não terá a necessidade que sejam implantados cursos de 

capacitação técnica para os servidores já que a manutenção preventiva e corretiva ficará a cargo da 

contratada. 

Além do mais, o parque atual de impressoras não atendem o ciclo de impressão mensal, pois 

em sua maioria são equipamentos obsoletos que estão apresentando defeito e precisam de insumos 

para realizar a manutenção e a aquisição de cartucho de toner, o que gera transtornos tanto de cunho 

financeiro dado o elevado custo ao adquirir poucas unidade e caso seja comprado um grande volume 

acarreta em transtornos logísticos, pelo fato de ter que disponibilizar um considerável espaço e o 

gerenciamento do estoque para armazenar os suprimentos (onde a temperatura padrão 

recomendada é de 22°C e umidade de 45%, segundo os fabricantes). Portanto, fica inviável utilizar as 

impressoras do Instituto, sendo recomendado formar uma comissão geral de desfazimento de bens 

e dar baixa nas impressoras próprias.  

A demanda crescente de impressões que foi citada anteriormente pode ser vista conforme as 

tabelas abaixo que ilustram todas as impressões organizadas no formato de tabela, contendo as colunas 

com a unidade administrativa, média de impressões mensais e impressões totais de acordo com os itens 

abaixo: 

 



 
 
 

 
 

 
 

2.1 Reitoria e prédio anexo 

Impressões ocorridas entre maio de 2016 e novembro de 2017: 

 

REITORIA Média de impressões 

mensais 

Média de impressões 

anuais 

Protocolo do GABINETE/GABINETE 5.338 90.753 

Folha de Pagamento 1.716 29.186 

PROGP/DIRDP 1.902 32.347 

DISGP/Protocolo 2.977 50.616 

PROINP 2.112 35.915 

PROAD/Compras 5.214 88.646 

PROAD/DIROI 994 16.913 

PROAD/Licitações 1.618 27.511 

PROAD/Sala Do Pró-Reitor 2.574 43.763 

DSPES/Recepção 3.343 56.833 

PROEX 1.916 32.576 

Corredor/Primeiro Andar 992 16.875 

DSGTI 231 3.936 

PROEN 2.442 41.515 

Corredor/Segundo Andar 1.749 29.741 

DSPES/PRONATEC 1.455 24.735 

PROAD/Financeiro 1.259 21.411 

Total 643.272 

 

2.2 Demais campi 

Impressões ocorridas entre maio de 2016 e junho de 2017: 

 

CAMPUS SENA MADUREIRA Média de impressões 

mensais 

Quantidade de impressões 

Assistência Estudantil 995 12.938 

DIRGE 459 5.974 

Registro Escolar 1.311 17.049 

Sala dos Professores 2.956 38.437 

DIRAI 1.131 14.708 



 
 
 

 
 

 
 

PRONATEC 777 10.102 

Coordenação de Cursos 5.627 73.158 

Total 172.366 

 

CAMPUS AVANÇADO BAIXADA DO SOL Média de impressões 

mensais 

Quantidade de impressões 

Coordenação de Cursos 1.781 23.161 

Coordenação de Administração 2.285 29.706 

Coordenação de Registro Escolar 1.344 17.477 

Coordenação dos Cursos/DIREN 541 7.041 

Sala dos professores 4.103 53.339 

Total 130.724 

 

CAMPUS CRUZEIRO DO SUL Média de impressões 

mensais 

Quantidade de impressões 

DIRGE 2.591 33.684 

DIRAI 2.503 32.546 

Registro Escolar 3.394 44.126 

COTEP 2.764 35.944 

Coordenação de Cursos Superiores 4.951 64.372 

Coordenação de Cursos Técnicos 7.214 93.784 

PRONATEC 7.703 100.146 

Total 404.602 

 

CAMPUS TARAUACÁ Média de impressões 

mensais 

Quantidade de impressões 

Sala das Coordenações 2.154 28.014 

Coordenação Estudantil 510 6.640 

Sala dos Professores 155 2.015 

Sala das Direções 2.245 29.197 

DIRGE 119 1.548 

Sala dos Coordenadores 2.548 33.135 

Biblioteca 231 3.011 

Total 103.560 

 



 
 
 

 
 

 
 

CAMPUS XAPURI Média de 

impressões mensais 

Média de impressões anuais 

Biblioteca 423 5.070 

Coord. Integrado/Subsequente 853 10.231 

Coord. Agroindústria/PROEJA 866 10.390 

Coord. Pedagógica/Assistência Estudantil 1.948 23.370 

COREG 2.226 28.946 

COGEP 493 5.920 
NAPNE 203 2.431 

DIRAI 1.279 15.346 

Sala dos Professores 5.948 71.376 

DIREN 1.274 15.287 

Coord. Gestão Ambiental/Lic. Química/Agroecologia 1.258 15.097 

Total 203.464 

 

CAMPUS RIO BRANCO Média de 

impressões mensais 

Média de impressões anuais 

COREG 3.348 40.185 

Protocolo 3.461 41.538 

DIRGE 1.028 12.344 

DIRAI 2.487 29.853 

DIREN 2.027 24.327 

NAPNE 2.113 25.367 

Total 173.614 

 

3. Objetivo de Estudo 

Prover embasamento técnico para auxiliar a DSGTI na tomada de decisão como manter o 

contrato atual, elaborar um termo de referência e iniciar um processo licitatório visando a aquisição de 

equipamentos ou a contratação do serviço de reprografia como um todo ou em partes. 

Apresentar o parque atual de impressoras tombadas pelo instituto e descrever qual o estado de 

uso, se estão em funcionamento, com defeito, entre outras classificações. E com esses dados será 

possível fazer um comparativo técnico e econômico com o contrato atual de outsourcing e os 

equipamentos próprios ficando mais fácil identificar qual será a melhor solução. 



 
 
 

 
 

 
 

Seguir as boas práticas da prestação serviços de reprografia no âmbito da Administração 

Pública Federal, entendendo como boas práticas o Caderno de Logística confeccionado pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação e o cenário atual do mercado. 

A contratação da empresa especializada em reprografia e impressão, com fornecimento 

manutenção e gerenciamento das impressoras para atendimento das necessidades dos Campi e da 

Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFAC. 

O serviço inclui o fornecimento de máquinas de impressão, manutenção preventiva e 

corretiva, fornecimento de toners, fornecimento de peças de substituição, sistema de contabilização 

e/ou gerenciamento de impressões/cópias efetivamente realizadas, bem como quaisquer outros 

elementos necessários à prestação dos serviços, estes serviços podem ser contratados isoladamente ou 

de forma combinada, de acordo com a necessidade e especificação do projeto do órgão/entidade 

contratante. 

Constitui o sistema de outsourcing de impressão e reprografia: 

a) A solução de externalização representada pelos elementos e atividades que constituem 

escopo da contratação; 

b) O ambiente de reprografia a ser instalado nas dependências do órgão contratante, quando 

for o caso; 

c) O sistema de digitalização de documentos (inclusive via rede de dados) por meio das 

impressoras multifuncionais; 

d) O Gerenciamento do que está sendo impresso e por quem foi impresso; 

e) O pessoal técnico a ser disponibilizado na execução dos serviços. 

4. Equipe Técnica 

A equipe técnica da Coordenação de Suporte e Infraestrutura – COSIN conta atualmente com 05 

(cinco) servidores, onde 01 (um) é Analista de Suporte e 04 (quatro) são Técnicos de Tecnologia da 

Informação, onde todos pertencem ao quadro de servidores permanentes do IFAC. Os servidores 

relacionados no quadro abaixo ficarão responsáveis por fiscalizar, realizar abertura de chamados junto 

a contratada ou a um eventual preposto e demais providências somente no que diz respeito aos serviços 

da Reitoria, nos campis compete aos Técnicos de Tecnologia da Informação e diretores administrativos 



 
 
 

 
 

 
 

cuidarem da gestão do parque de impressoras. 

 

NOME CARGO 

Célio Almeida Santana Silva Analista de Suporte e Infraestrutura 

Helson da Silva Santana Ferreira Técnico de Tecnologia da Informação 

Jailton Soares de Araújo Técnico de Tecnologia da Informação 

Luan Rodrigo Pereira da Silva Técnico de Tecnologia da Informação 

Saulo Maia de Freitas Técnico de Tecnologia da Informação 

  

Quadro 1: Equipe técnica COSIN 

5. Necessidades  
 

Na atual circunstância é extremamente importante começar a elaboração dos artefatos 

exigidos pela Instrução Normativa 04 de 2014, pois os contratos de outsourcing de impressão 

encerrarão em abril de 2018 e como de costume um processo licitatório pela característica burocrática 

demora em média 06 (seis) mês para ser concluído, assim estamos correndo o risco de ficarmos 

descobertos pelo serviço de impressão, uma vez que não possuímos uma contingência de sustentação 

do serviço. 

Quanto aos equipamentos, seria interessante adotar uma solução composta de impressoras 

multifuncionais e software de gerenciamento de bilhetagem, para gerar relatórios, definir cotas por 

setor e/ou usuário e auditar as impressões, o que diminuirá as impressões desnecessárias ou que não 

tenham interesse para a administração. 

Vale lembrar, que essa necessidade estar prevista no PDTI 2017-2020 como ampliação e 

manutenção da infraestrutura de serviços de TI, e na necessidade 05 (cinco) estar incluído na meta M20 

que tange a contratação/renovação de outsourcing de impressão, também estar previsto o orçamento 

na ação A36, onde foi inicialmente estipulado em R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais) para 

o ano de 2018. Alinhado ao PDTI, também temos a meta M14 que visa a aquisição de equipamentos 

para atender o PEN (Processo Eletrônico Nacional) e o AFD (Assentamento Funcional Digital). 

6. Os projetos 
 



 
 
 

 
 

 
 

 Para conduzir esse estudo com seriedade, de forma cristalina e visando facilitar a elaboração 

dos artefatos necessários para uma futura contratação é de fundamental importância prever quais serão 

os impactos dos 02 (três) cenários descritos abaixo:  

6.1 Cenário 1 
  

Verificar a possibilidade de adquirir equipamentos e insumos para essa finalidade, contando que 

todo o gerenciamento, controle de bilhetagem e manutenção seria realizado de forma integral pelo 

Instituto (servidores da COSIN e COSEG). Vale lembrar que não há proibição para a compra desses 

produtos, no entanto, o documento de Boas práticas, Orientações e Vedações que tem força normativa 

legal publicado em 20/01/2017 onde no tópico 10.1.1 expressa que “Ficam vedadas as contratações de 

aquisição de equipamentos de impressão quando houver a possibilidade da contratação de outsourcing 

de impressão para atendimento das necessidades de impressões e cópias” e caso essa modalidade se 

mostre mais vantajosa o IFAC deverá tomar a providência estipulada no tópico 10.1.1.1 onde 

“Solicitações de excepcionalidade ao disposto nesse item deverão ser submetidas pelo órgão, com as 

devidas justificativas, à apreciação da STI/MP” cabendo ao órgão tomar as medidas descritas nos itens 

seguintes tais como elaborar Análise de Custos Totais de Propriedade (TCO), considerar a vida útil 

mínima de 4 (quatro) anos incluindo a garantia para calcular o custo total dos equipamentos e quando 

houver necessidade de adquirir insumos a autoridade competente terá que tomar como referência a 

jurisprudência do TCU – Acórdãos 3486-48/2014-P, 1015-15/2015-P, entre outros. Esses 

equipamentos sofrem evolução tecnológica muito rapidamente, de forma que novos produtos, com 

melhor desempenho e a preços competitivos, são colocados à disposição dos consumidores 

constantemente. A Tabela a seguir ilustra o preço de referência dessa solução de TI, há de lembrar que 

a lei 866/93 foi tomada como base e, portanto, será feita 03 (três) cotações onde a média estará 

compondo a estimativa de preços já incluindo a garantia on-site de 60 meses.  

 

Tabela Y: Composição do custo total anual da contratação 

I t em  Bens /Serv i ço  Quant .  Est imat i va /Anual  

1  
Impressora Multifuncional monocromática 
 

55  R$ 275.000,00 



 
 
 

 
 

 
 

2  
Impressora Multifuncional policromática 

 
10 R$ 60.000,00 

 Total =  R$ 335.000,00 

 

6.3 Cenário 2 
 

Elaborar um projeto optando por terceirizar o serviço de reprografia de forma integral. Pois 

possibilita a obtenção de indicadores de qualidade, desempenho, disponibilidade, utilização de recursos 

de forma mais ágil e eficiente. É interessante notar que o serviço de impressão terceirizado proporciona 

a eliminação de investimentos iniciais decorrentes da aquisição de equipamentos, essa modalidade de 

serviço elimina também a necessidade do órgão de realizar a contratação em separado de serviços de 

manutenção e assistência técnica de equipamentos, levando em conta que tal encargo será de 

responsabilidade do prestador de serviços de reprografia. 

Para compor a solução é recomendado ter um software de gerenciamento (bilhetagem) de 

impressão para assim reduzir o custo total, por permitir a diminuição do número de cópias e 

desperdício, por meio do controle sobre a fila de impressão e eventual determinação de cotas para 

usuários. Com ele também é possível extrair relatórios de utilização, o que possibilita melhorias no 

planejamento e gestão das despesas com reprografia. 

As impressoras deverão ser colocadas em pontos que atendam ao máximo a demanda dos 

servidores, como em salas que tenham uma quantidade elevada de servidores ou até mesmo em 

determinados pontos de corredores entre essas salas, em locais devidamente estabelecidos no contrato 

com a empresa. 

Os serviços de impressão compreendem os seguintes elementos ou atividades, entre outros: 

a) O fornecimento dos equipamentos em regime de comodato devidamente instalados, 

configurados e em funcionamento; 

b) A atualização periódica dos equipamentos fornecidos de modo a garantir a modernização 

do parque de impressoras e copiadoras do órgão e o atendimento de demanda futura; 

c) A prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, inclusive para substituição 

de equipamentos ou peças danificadas; 



 
 
 

 
 

 
 

d) O fornecimento de insumos e suprimentos (cartucho de toner, cilindros, reveladores, fusões, 

etc.; 

e) Equipamento e pessoal especifico para o setor de reprografia, quando for necessário, a ser 

instalado e mantido em local determinado pela Administração. (Esta obrigação depende da 

especificidade da contratação); 

f) O serviço “in loco” de suporte técnico ao usuário. 

Não compreendem no escopo da contratação os seguintes elementos ou atividades, entre 

outros : 

α) O fornecimento de papel; 

β) A responsabilidade pelo gerenciamento de acesso e consumo; 

χ) A fiscalização e verificação das métricas de consumo; 

δ) O controle dos chamados técnicos de suporte; 

ε) O local para o desempenho das atividades afetas ao respectivo 

contrato do órgão, quando couber; 

φ) Solução completa para impressão colorida e matricial, quando 

couber. 

      5.1.1 - Bens e Serviços que compõem a Solução 

 

O valor estimado dessa contratação de TI será composto pelo menor preço das propostas 

comerciais apresentadas durante a fase de planejamento desta contratação. Em conformidade com a IN 

05 de 27/06/2014 e IN 07 de 29/08/2014, a distribuição dos equipamentos nas unidades do IFAC não 

permite total semelhante nos Pregões Eletrônicos encontrados no sítio Compras Governamentais1. Essa 

particularidade interfere na composição do custo de logística para entrega de equipamentos, 

suprimentos e manutenção técnica, o que justifica a utilização de proposta técnica para determinação 

                                                 
1 Compras Governamentais: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
 



 
 
 

 
 

 
 

do preço de referência do processo licitatório. A Tabela a seguir ilustra o preço de referência dessa 

solução de TI. 

 

Tabela Y: Composição do custo total anual da contratação 

I t em  Bens /Serv i ço  Quant .  Est imat i va /Anual  

1  
Impressora Multifuncional monocromática 
 

55  R$ 275.000,00 

2  
Impressora Multifuncional policromática 

 
10 R$ 60.000,00 

 Total =  R$ 335.000,00 

 

      5.2 - Benefícios Esperados 

 

A. Reposição em tempo hábil de suprimentos, que garante a continuidade do serviço de impressão. 

B. Garantia de constante atualização tecnológica. 

C. Disponibilização de equipamentos de impressão, visando a racionalização de espaço físico, 

melhor gerenciamento de processos e de logística. 

D. Manutenção e suporte permanente durante o contrato;  

E. Eliminação de desperdícios, estoques com suprimentos e peças;  

F. Padronização do parque de impressão e cópia; Identificação e contabilização precisas dos 

custos com impressões e cópias;  

G. Controle claro e objetivo, monitoramento, gerenciamento e avaliação remota dos serviços de 

impressão, permitindo assim maior visibilidade dos custos e garantia da fiel execução 

contratual; 

H. Diminuição dos ativos;  

I. e a facilidade da gestão de contratos para apenas um único fornecedor para suprimentos e 

equipamentos na modalidade comodato. 

 

6 – Necessidades de Adequação do Ambiente para Execução Contratual 

 



 
 
 

 
 

 
 

6.1 - Instalação de ponto de rede de dados em novos locais que eventualmente não estão 

conectados na rede de dados do IFAC.        

6.3 - Reinstalação de driver e reconfiguração nas estações de trabalho da Instituição 

6.4 - Instalação de serviço de impressão em rede, preferencialmente com serviço de domínio 

primário de computadores (PDC) nas estações de trabalho nas unidades.  

 

7 – Recursos Necessários à Continuidade do Negócio Durante e após a Execução do Contrato 

 

7.1 – Recursos Materiais 

7.1.1 – Comutadores de rede (switches) 

 Recurso: switches L2 ou L3 

 Quantidade: conforme estrutura já existente no IFAC 

 Disponibilidade: já existente 

 Ações para obtenção do recurso e seus respectivos responsáveis: O serviço de impressão 

utilizará os switches e toda estrutura adjacente de rede de dados já existente na instituição.  

7.1.2 – Cabeamento estruturado  

 Recurso: Cabeamento UTP, conectores RJ45, e patches panel e patches cord. 

 Quantidade: sob demanda, conforme estrutura já existente no IFAC 

 Disponibilidade: já existente 

 Ações para obtenção do recurso e seus respectivos responsáveis: O serviço de impressão 

utilizará o cabeamento UTP já existente na instituição. Para novas instalações, cujas 

demandas serão identificadas apenas no momento da instalação das impressoras, o 

cabeamento será provido pelo IFAC. 

7.1.4 – Papel 

 Recurso: Papel nos formatos A3 e A4. 

 Quantidade: sob demanda 

 Disponibilidade: já adquirido 

 Ações para obtenção do recurso e seus respectivos responsáveis: aquisição feita pela 

administração do IFAC. 



 
 
 

 
 

 
 

 

7.2 – Recursos Humanos 

 

7.2.1 – Técnico em Tecnologia da Informação  

 Formação: Técnico em informática, redes de computadores, ou áreas afins. 

 Atribuições: Configuração dos equipamentos na rede de dados do IFAC; configuração das 

impressoras no sistema operacional instalado nas estações de trabalho; realização de 

diagnóstico preliminar para abertura de chamado junto à empresa contratada; solução de 

problemas de pequena complexidade, como atolamento de papel e substituição de toner; 

leitura manual do número de impressão dos equipamentos, quando necessário. 

 

7.2.2 – Fiscal do contrato 

 Formação: Técnico administrativo 

 Atribuições: Análise dos relatórios de fechamento de impressão; geração de fechamento e 

indicadores de eficiência e custo; acompanhamento dos chamados técnicos abertos bem 

como o seu cumprimento perante o contrato celebrado entre a Instituição e a empresa 

contratada. 

 

8 – Estratégia de continuidade contratual 

 

8.1 – Não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da contratante 

 Ações de contingência e seus respectivos responsáveis: Aplicação das sanções previstas no 

contrato e legislação vigente, por parte do gestor do contrato, com auxílio da Coordenação 

de Contratos e Convênios e Diretoria de Administração. 

8.2 – Atraso no pagamento, com período superior ao prazo de 90 dias (conforme contrato) 

 Ações de contingência e seus respectivos responsáveis: Negociação com Diretoria de 

Administração para regularização financeira e negociação com a contratante sobre a 

continuidade do serviço. 

 

9 – Viabilidade da Contratação 

 



 
 
 

 
 

 
 

Considerando as informações do presente estudo, entende-se que a presente contratação 

configura-se tecnicamente (  X  ) Viável   (    ) Inviável. 

 
10 – Assinaturas  
 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Integrante técnico Integrante requisitante Integrante administrativo 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Saulo Maia de Freitas 

Matrícula: 2230369 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Djameson Oliveira da Silva 

Matrícula: 2063392 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Antônio José de Souza 

Matrícula: 1983475 

 

 

Rio Branco/AC, 06 de dezembro de 2017 


