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ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Contrato: 006/2019 

Empresa Contratada: TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 

Objeto do Contrato:  Contratação de serviços de Outsourcing de Impressão 

compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos multifuncionais (impressão, 

cópia, fax e scanner), incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva com o fornecimento e instalação de sistema de gerenciamento de impressões 

efetivamente realizadas, monitoramento on-line, fornecimento de peças e suprimentos 

necessários, bem como treinamento de usuários, para atender as demandas da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab, localizada 

na cidade de São Francisco do Conde – Bahia. 

 
Fiscal Responsável: Igo da Cruz dos Santos 

Fiscal Suplente: Wagner Ferreira Sales 

 
Sobre a execução dos serviços: Atestamos que os serviços sob o Contrato nº 006/2019, 

firmado entre a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – 

Campus dos Malês - e a empresa TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS 

LTDA, foram executados de acordo com as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes 

e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração, em conformidade com os 

anexos VIII-A e VIII-B da instrução normativa n° 05, de 26 de maio de 2017, do SLTI do 

MPOG, no que lhe for aplicável e em conformidade com o disposto na Portaria MPDG n.º 

4743, de 27 de dezembro de 2018.  

No decorrer do contrato a empresa procedeu de forma clara, objetiva e eficiente, 

disponibilizando o acesso ao sistema de gerenciamento de faturas, sistema este que vem 

atendendo a necessidade da Administração de forma satisfatória, permitindo o 

gerenciamento do contrato e o acompanhamento detalhado da utilização do serviço de 

outsourcing de impressão. Adicionalmente, a contratada também disponibilizou um 

profissional para dar apoio por e-mail e telefone, nos momentos que a UNILAB precisou 
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tirar dúvidas ou solicitar ajustes na prestação do serviço, assim, a CONTRATADA mostrou-

se adequada a demanda desta Universidade. 

Sobre a execução financeira, até esta data, foi consumido o montante de R$ R$25.880,45 

(vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) em serviços de 

impressões monocromáticas e coloridas, representando em 46,25%% do total contratado, 

entretanto, os valores contratados ainda continuam sendo condizentes com a necessidade 

atual do Campus. 

Sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias: Os serviços de 

outsourcing de impressões não implicam na dedicação de mão de obra exclusiva para sua 

execução, motivo pelo qual a Administração efetua o acompanhamento das obrigações 

trabalhistas e previdências através da verificação de regularidade da CONTRATADA junto 

aos órgãos correlatos, conforme certidões emitidas através do sistema SICAF a cada 

medição de serviço ou através consultas rotineiras. 

Prazo contratual total: 12 meses 

Data de início da vigência contratual: 31/07/2020 

Data de término da vigência contratual: 31/07/2021 

Valor anual contratado: R$ 59.778,00 

 

 

 

São Francisco do Conde, 11 de maio de 2020. 
 

 

_______________________________________ 

IGO DA CRUZ DOS SANTOS 
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 


