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RESUMO DO OBJETO SUGERIDO 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

IMPRESSÃO/ XEROX EM FORMATO A4 (MONOCROMÁTICA), PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME ESPECIAL DE ATIVIDADES 

NÃO PRESENCIAIS (REANP) 2021. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada em serviços de impressão/ Xerox 

em formato A4 (monocromática), para atender as necessidades do Regime 

Especial de Atividades não presenciais (REANP) 2021. 

 

ITEM UND QUANT. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

VALOR 

ESTIMADO 

ESTIMATIVA 

ANUAL 

1 UNID. 453.000 

Prestação de serviços para realização de 

impressão/xerox em formato A4 

(monocromática) durante o Regime 

Especial de Atividades não presenciais 

(REANP) 2021.  R$0,28 R$126.840,00 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Em 2020, com a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia do 

Covid-19, o cenário extraordinário de isolamento social trouxe para o mundo a 

necessidade de adotar medidas excepcionais. Tendo em mente a necessidade 

da continuidade aos estudos, a Secretaria de Estado de Educação de Minas 

Gerais (SEE/MG) elaborou o Regime de Estudo Não Presencial para alunos da 

rede estadual de ensino. Instituído pela Resolução SEE nº 4310, de 17 de abril 

de 2020, o Regime Especial de Atividades Não Presenciais, constitui-se de 

procedimentos específicos, meios e formas de organização das atividades 

escolares obrigatórias destinadas ao cumprimento das horas letivas legalmente 

estabelecidas, à garantia das aprendizagens dos estudantes e ao cumprimento 

das Propostas Pedagógicas, durante o período de suspensão das atividades 

escolares presenciais. Para o desenvolvimento das atividades não presenciais, 

foi ofertado aos estudantes um Plano de Estudos Tutorado (PET), organizado 

de acordo com o Currículo Referência de Minas Gerais, Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e com o Plano de Curso da unidade de ensino. O Plano de 
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Estudos Tutorado (PET) consiste em um instrumento de aprendizagem que 

visa permitir ao estudante, mesmo fora da escola, resolver questões e 

atividades escolares programadas, de forma auto-instrucional, buscar 

informações sobre os conhecimentos desenvolvidos nos diversos componentes 

curriculares, de forma tutorada e, possibilitar ainda, o registro e o cômputo da 

carga horária semanal de atividade escolar vivida pelo estudante, em cada 

componente curricular. 

2.2. Considerando a faixa etária dos alunos, a falta de acesso a internet de 

boa qualidade, falta de equipamentos de informática (computadores, notebook, 

impressora) nas residências dos alunos da rede municipal de Santa Rita to 

Ituêto e outras especificidades do município. A Secretaria Municipal de 

Educação optou pela entrega do PET impresso em cada uma de suas escolas 

para os estudantes. 

2.3. Considerando a continuidade do Regime Especial de Atividades Não 

Presenciais em 2021 os serviços de outsourcing de impressão são hoje uma 

solução de TI moderna e que, comprovadamente, tem contribuído 

significativamente a boa gestão da instituição, no melhoramento dos 

processos, no gerenciamento dos recursos e na redução global de custos. 

2.4. Tal contratação será benéfica e vantajosa, vez que não implicará em 

investimentos, tais como aquisição de equipamentos reprográficos 

(impressoras, multifuncionais) e as necessárias substituições periódicas, em 

face de sua depreciação e obsolescência, causado pelo avanço tecnológico e o 

desgaste natural pelo uso contínuo. 

 

3- BENEFÍCIOS ESPERADOS 

3.1 -Redução de desperdício e perdas;  

3.2 -Eliminação de custo com aquisição de equipamentos;  

3.3 -Extinguir a contratação de manutenção preventiva, corretiva e de 

assistência técnica;  

3.4 - Centralizar a gestão dos serviços de impressão, cópias possibilitando a 

obtenção de indicadores de qualidade, desempenho, disponibilidade, 

utilização de recursos e custos de forma mais ágil e exata, melhorando o 

planejamentoe ações rápidas;  
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3.5 - Contabilizar as impressões, cópias e digitalização, com maior controle;  

3.6 - Eliminar custo e gerência de estoques, das compras e do 

acondicionamento de insumos e consumíveis no diminuto espaço de 

almoxarifado;  

3.7 - Padronizar e uniformizar os produtos finais de impressão, cópias e 

digitalização;  
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_________________________ 
WASLEY ALEANDRO DA SILVA 

Secretário Municipal de Educação 


