GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PLANEJAMENTO SIRP Nº 23/2016
Tipo: MENOR PREÇO
Objeto: Registro de Preços, a contratação, futura e eventual, de empresa especializada para
prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência técnica e manutenção
corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos, como também a
contratação de serviços gráficos e diagramação com vistas à confecção de livros, livretos,
manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços de acordo com as
especificações e demais detalhamentos consignados em anexos deste Edital.

RECIBO
A Empresa ____________________ CNPJ n°. ________________, retirou o Edital do
Pregão acima referenciado e deseja ser informada de quaisquer alterações,
respostas

a

esclarecimentos

e

impugnações

pelo

e-mail:

__________________________.
________________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO AO
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS – CSC/SEPLAG, PELO E-MAIL:
luiz.guimaraes@planejamento.mg.gov.br.
Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário. O Centro de Serviços
Compartilhados – CSC da SEPLAG não se responsabiliza por comunicações à empresa que não
encaminhar este recibo ou que prestar informações incorretas no mesmo.
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1 - PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS –
CSC da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG torna pública a realização
de licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, em sessão pública,
através do site www.compras.mg.gov.br, para Registro de Preços, a contratação, futura e
eventual, de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia,
com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de
peças e insumos, como também a contratação de serviços gráficos e diagramação com vistas
à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais
serviços de acordo com as especificações e demais detalhamentos consignados em ANEXOS
deste Edital, nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual
n°. 14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 44.786, de 19 de Abril de 2008
e Decreto Estadual nº: 46.311/2013.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e
pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de
2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902 de 27 de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de
outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009,
n.º 46.552, de 30 de junho de 2014 e n.º 46.557, de 11 de julho de 2014, pelas Resoluções
Conjuntas SEPLAG / SEF nº 8.727 de 21 de setembro 2012, nº 8.898 de 14 de junho 2013 e
n.º 4.670, de 5 de junho de 2014, pelas Resoluções SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de
2007, nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014 e nº. 5, de 23 de fevereiro do ano de 2016;
aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições
estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável
para todos os efeitos legais.
1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro Luiz Cláudio Guimarães, designado através
da Resolução SEPLAG nº 5, de 23 de fevereiro do ano de 2016, e Equipe de Apoio
constituída pelos seguintes servidores: Alvarina Maria Becattini, Samara de Oliveira
Moreira Areal e Lídia Camila de Souza Silva Alves.
1.1.1.

Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no
item anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro Roney de Aguiar
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Costa, designado através da Resolução SEPLAG nº 5, de 23 de fevereiro do
ano de 2016.
1.2. A abertura da sessão de pregão terá início no dia 24 de maio de 2016, às 10:30
horas.
1.2.1.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.

1.3. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo do
Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
2 - OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação, futura e eventual, de empresa
especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência
técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e
insumos, como também a contratação de serviços gráficos e diagramação com vistas
à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e
demais serviços, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e
seus anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal de
Compras e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I,
o licitante deverá obedecer a este último.
3 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
3.1. Órgão Gerenciador
3.1.1.

O órgão gerenciador será o Centro de Serviços Compartilhados da Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.

3.2. Órgãos Participantes
3.2.1.

Os órgãos ou entidades da Administração Pública a seguir são participantes
e integram todo o procedimento licitatório e a Ata de Registro de Preços:

3.2.1.1.

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

3.2.1.2.

ESCRIT.REPRES. GOV. M.G EM BRASILIA

3.2.1.3.

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

3.2.1.4.

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

3.2.1.5.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
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3.2.1.6.

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

3.2.1.7.

SECRET. DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

3.2.1.8.

SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB.DESENV SUSTENTAVEL

3.2.1.9.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

3.2.1.10. SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
3.2.1.11. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
3.2.1.12. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
3.2.1.13. POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
3.2.1.14. CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
3.2.1.15. ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
3.2.1.16. SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA
3.2.1.17. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
3.2.1.18. SEC DE EST DE DIREITOS HUMANOS, PART.SOCIAL E CIDA
3.2.1.19. INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS
3.2.1.20. FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
3.2.1.21. INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF
3.2.1.22. INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS
3.2.1.23. DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO M.GERAIS
3.2.1.24. FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO-FAOP
3.2.1.25. FUNDACAO CLOVIS SALGADO
3.2.1.26. INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG
3.2.1.27. INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS
3.2.1.28. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
3.2.1.29. FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
3.2.1.30. FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
3.2.1.31. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - MG
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3.2.1.32. FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG
3.2.1.33. INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MG
3.2.1.34. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
3.2.1.35. INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
3.2.1.36. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES
3.2.1.37. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
3.2.1.38. EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENSAO RURAL DE MG
3.2.1.39. CIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MG LTDA - COHAB
3.2.1.40. CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG
3.2.1.41. CIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG
3.2.2.

A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, que não
tenha participado do certame licitatório, mediante consulta prévia para
manifestação sobre a possibilidade de adesão e autorização do Órgão
Gerenciador, inclusive quanto ao quantitativo, e submeter à anuência do
fornecedor beneficiário, o qual deve optar pela aceitação ou não do
fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as
obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o Órgão
Gerenciador e os órgãos participantes.

3.2.3.

Outros entes da Administração Pública e entidades privadas poderão
igualmente utilizar-se da ARP, como órgão ou entidade não participante,
mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que observadas as
condições estabelecidas no item 3.3.1 e no Decreto Estadual n.º 46.311/13.

3.2.4.

A adesão deverá ser devidamente justificada no processo administrativo do
órgão ou entidade não participante, pertinente à licitação, demonstrando a
vantagem econômica na adesão à Ata, mencionando ainda a similitude de
condições, tempestividade do prazo, suficiência das quantidades e
qualidades dos bens a serem adquiridos, respeitando, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual n.º 46.311/13, e na
Lei nº 8.666/93.

3.2.5.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua
totalidade, a 500% (quinhentos por cento) do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem, devendo o órgão gerenciador especificar o
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quantitativo que autoriza adesão, mantendo registro no procedimento
licitatório.
3.2.5.1.

3.2.6.

As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos/entidades
não poderão exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

Ao órgão ou entidade não participante que aderir a presente ata e ao órgão
ou entidade partícipe competem, nos respectivos procedimentos
instaurados, os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor
das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias
contratações, informando todas as ocorrências ao órgão gerenciador, em
especial informar ao órgão gerenciador a eventual recusa do fornecedor em
atender às condições estabelecidas no edital, firmadas na ARP, as
divergências relativas à entrega, características e origem dos bens licitados,
bem como a recusa em assinar o contrato para fornecimento ou prestação
de serviços.

3.3. As comunicações, informações e os termos de adesão realizados entre o órgão
gerenciador e os órgãos participantes e não participantes serão formalizados,
preferencialmente, em sistema informatizado, dispensando-se o encaminhamento
de documento impresso ao órgão gerenciador.
3.3.1.

Excepcionalmente, por motivos de inviabilidade tecnológica, o órgão
gerenciador poderá dispensar a utilização de sistema informatizado no
procedimento de registro de preços, mediante justificativa anotada nos
autos do procedimento de compra.

3.3.2.

Na hipótese do item 3.4.1, as comunicações, informações e termos de
adesão entre os órgãos gerenciador, participante e não participante poderão
ser formalizados mediante correspondência eletrônica ou qualquer outro
meio eficaz, que deverão ser autuados.

3.4. As quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser
remanejadas ou redistribuídas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes
e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços, observada
como limite máximo a quantidade total registrada para cada item.
3.4.1.

Para o remanejamento de quantidades entre órgãos participantes do
procedimento licitatório não será necessária autorização do beneficiário da
Ata de Registro de Preços.

3.4.2.

Caso o órgão gerenciador autorize o remanejamento de quantidades para
órgãos não participantes estes deverão obter a anuência do beneficiário da
ARP, nos termos do § 2º do art. 19 do Decreto Estadual 46.311/2013.
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3.4.3.

O órgão gerenciador somente poderá reduzir o quantitativo inicialmente
informado pelo órgão participante, com a sua anuência.

4 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser
realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao
Pregoeiro até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital.
4.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito,
por meio do e-mail: luiz.guimaraes@planejamento.mg.gov.br.
4.2.1.

Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar
as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

4.2.2.

Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de
e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de
retirada do Edital.

4.3.

Qualquer cidadão, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente
Edital até o 5º dia após a publicação do aviso do Edital, cabendo ao Pregoeiro
decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

4.3.1.

O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao
Pregoeiro, a ser protocolizado junto ao PROTOCOLO GERAL – Rodovia
Prefeito Américo Gianetti, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde
– Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA
2), no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas),
observado o prazo previsto no subitem 4.3 deste ato convocatório,
fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem
necessárias.

4.3.2.

Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos
interessados.

4.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas,
serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço
http://www.compras.mg.gov.br.
4.4.1.

As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os
licitantes.

4.5. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
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4.6. As denúncias, petições e impugnações anônimas não identificadas ou não
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.
4.7. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do
direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
4.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia do início e incluise o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e expiram
os prazos em dia de expediente na Administração Pública.
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a
atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as
exigências contidas neste Edital.
5.2. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de
15 de junho de 2007, no que couber, todas as disposições relativas às
microempresas e empresas de pequeno porte.
6 - DAS CONDIÇÕES DE NÃO PARTICIPAÇÃO
6.1. Não poderão participar as empresas que:
6.1.1.

Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação ou sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País.

6.1.2.

Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração Pública.

6.1.3.

Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal.

6.1.4.

Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor,
empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de
Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta)
dias anteriores à data da publicação deste Edital.

6.1.5.

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico
comum.

6.1.6.

Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da Lei Federal n°
8.666/93.

6.1.7.

As empresas consorciadas não poderão participar de mais de um consórcio
ou de forma isolada.
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6.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na
presente licitação.
6.3. Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste
Edital.
6.4. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação
de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
7 - DO CADASTRO
7.1. Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá cadastrar-se, nos termos do
Decreto 45.902/2012, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção
Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da
sessão do Pregão.
7.1.1.

Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para
atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma
senha eletrônica de acesso.

7.2. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira
responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que utilizada
indevidamente por terceiros.
7.2.1.

O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances
efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do
representante do fornecedor implicará responsabilidade pelos atos
praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das
transações, sob pena da aplicação de penalidades.

7.3. Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no site
www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores –
LigMinas – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31)
3303-7995 (para outras localidades e celular).
7.4. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei
Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07
e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº. 8.727/2012 deverá comprovar a condição
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no momento do seu
credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, observando o disposto
no item 7.1.
8 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site www.compras.mg.gov.br
até a data e horário marcados para abertura da sessão, após o preenchimento do
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formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Portal de Compras MG de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e
demais condições da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.
8.1.1.

Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições
na documentação relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá
declarar, no campo próprio do Portal de Compras - MG, que atende às
demais exigências da habilitação.

8.2. Todas as condições estabelecidas neste edital e anexos serão tacitamente aceitas
pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.
8.3. O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
8.3.1.

Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

8.4. As propostas deverão apresentar preço unitário e total por item e por lote, sendo
vedada imposição de condições ou opções, somente admitidas propostas que
ofertem apenas um preço.
8.4.1.

O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida,
por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.

8.5. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais,
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam
recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo
única e exclusivamente da contratada.
8.6. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional,
em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
8.7. O licitante declarado vencedor deverá enviar, juntamente com os documentos de
habilitação, a proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante a
sessão do pregão.
9 - DA HABILITAÇÃO
Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital.
9.1. REGULARIDADE JURÍDICA:
9.1.1.

Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das
propostas comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste Edital e
do Contrato.
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9.1.1.1.

Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração
Pública.

9.1.2.

Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

9.1.3.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou
instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais
de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações,
acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;

9.1.4.

Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de
prova da diretoria em exercício;

9.1.5.

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.

9.1.6.

Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou particular,
ou outro documento indicativo dos propósitos de associação entre os
proponentes, em se tratando de consórcio instituído para o fim específico de
participar do certame.

9.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.2.1.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda - CNPJ;

9.2.2.

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;

9.2.3.

Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da
sede do licitante e perante a Fazenda Estadual de MG;

9.2.3.1.

A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será
efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos
federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, bem
como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

9.2.3.2.

Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do
Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos
relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de
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Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site
www.fazenda.mg.gov.br.
9.2.4.

Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS;

9.2.5.

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de
negativa, nos termos da Lei n° 12.440/2011, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de
1º de maio de 1943;

9.2.6.

A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos,
ou positivas com efeitos de negativas.

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
9.3.1.

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio
da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;

9.3.2.

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação de proposta,
pela variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna,
publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no período, ou de
outro indicador que o venha substituir, comprovando que a licitante possui
boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um)
inteiro.

9.3.2.1.

Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis, devidamente datadas e assinadas pelo
responsável da empresa, e por profissional de contabilidade habilitado
e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

9.3.3.

O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser
apresentados em cópia autenticadas das folhas do livro diário onde os
mesmos se encontram transcritos, acompanhados de cópia autenticadas dos
termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por
publicações em jornais de grande circulação ou diário oficial, quando se trata
de Sociedade Anônima.

9.3.4.

As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD,
bem como as sociedades empresárias que facultativamente aderiram ao
sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº
1420/13, poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 9.3.2 do
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edital, desde que a documentação contábil corresponda, necessariamente,
ao exercício anterior à licitação.
9.3.5.

A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por
meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerandose habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01
(um), extraídos das seguintes fórmulas:
LG =

SG =

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC =

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

9.3.6.

No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer
um dos índices apresentados no item 9.3.5, o mesmo deverá apresentar
comprovação de Capital Social integralizado ou o valor do patrimônio líquido
mínimo de 5% sobre o valor do lance vencedor.

9.3.7.

No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte optantes pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresa de Pequeno Porte - Simples
Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do Último Exercício;

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
9.4.1.

Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com as
características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo
I, através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação,
compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

9.4.1.1.

9.4.2.

Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para
fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo
de 20% (vinte por cento) das quantidades apresentadas no Anexo I;

Os atestados deverão conter:

9.4.2.1.

nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente
(CNPJ, endereço, telefone);

9.4.2.2.

local e data de emissão
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9.4.2.3.

nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações;

9.4.2.4.

período da execução da atividade;

9.4.2.5.

demais exigências elencadas no Anexo I.

9.4.3.

Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 9.4.1, é
admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as
características do objeto da licitação.

9.4.3.1.

O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas
as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram executadas as atividades.

9.5. DECLARAÇÕES:
9.5.1.

Declarações quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei Federal nº.
8.666/93, quais sejam:

9.5.1.1.

Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo ou de que não
está suspenso do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.

9.5.1.2.

Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro,
trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na
forma da lei. Conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.

9.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
9.6.1.

O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante,
exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no
CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada,
tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com
a validade em vigor.

9.6.1.1.

Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade
vencido, será assegurado ao fornecedor o direito de encaminhar o
documento via e-mail, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos após
a comunicação do pregoeiro, concluindo-se nos 30 (trinta) minutos
subsequentes.

15

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC

9.6.1.2.

9.6.2.

Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados via email, no formato PDF, no momento da análise dos documentos de
habilitação.

9.6.2.1.

Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame
nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões
constitui meio legal de prova.

9.6.2.2.

A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.

9.6.3.

Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de
forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do
fornecedor.

9.6.4.

O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor.

9.6.5.

Às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte será concedido prazo de
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista,
contado a partir do momento em que o licitante for declarado o vencedor;

9.6.5.1.
10 -

Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC,
mesmo que estejam com a validade expirada.

A não regularização da documentação, no prazo deste item implicará a
inabilitação do licitante vencedor.

DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

10.1.
No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais.
10.1.1. As propostas comerciais serão analisadas verificando o atendimento a todas
as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
10.2.

DOS LANCES:

10.2.1. O pregoeiro divulgará, através do Portal de Compras - MG, o resultado da
análise de propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances por
meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras de
aceitação dos mesmos.
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10.2.2. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o
valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes bem como todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação
do fornecedor.
10.2.3. Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o
seu próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste
caso, será considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor
valor.
10.2.4. Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de
fornecedores diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a
ordem cronológica de recebimento dos lances, segundo apurado pelo
sistema do Portal de Compras.
10.2.5. Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta
comercial apresentada, para efeito da classificação final.
10.2.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a
recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
10.2.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes.
10.2.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o
quê transcorrerá período de tempo randômico de 5 (cinco) até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.2.8. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida
pelo sistema ou de sua desconexão.
10.3.

DO JULGAMENTO

10.3.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO OFERTADO POR LOTE,
obtido de acordo com o Anexo II.
10.3.2. A proposta cujo preço unitário de item do lote estiver acima do custo
unitário do item relacionado na planilha de referência da Administração (ou
do item individualmente considerado, superior a qualquer dos lances
apresentados), poderá ter seus valores adequados das seguintes formas:
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10.3.2.1. aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários da
proposta inicial, calculado a partir da diferença entre o valor global da
proposta vencedora e o valor global da respectiva proposta inicial,
dividida pelo valor global inicial;
10.3.2.2. readequação não linear dos preços unitários, a critério do licitante,
respeitado como limite máximo o valor global final ofertado, desde
que os preços unitários finais sejam menores ou iguais aos preços
unitários da proposta inicial;
10.3.3. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da
melhor oferta, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a
respeito.
10.3.3.1. Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre
a proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.
10.3.4. Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos
os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado
da contratação.
10.3.5. Aceita a oferta de menor preço, o sistema identificará o licitante detentor da
melhor oferta, que deverá comprovar sua habilitação no prazo máximo de
60 (sessenta) minutos, mediante encaminhamento de cópia da
documentação discriminada nos itens: habilitação e proposta comercial
atualizada com os valores obtidos no pregão, através do e-mail informado
pelo pregoeiro.
10.3.5.1. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta
que não atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar
preços manifestamente inexequíveis.
10.3.5.2. Caso o pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de
seu preço.
10.3.5.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão
admitidos:
10.3.5.3.1.

Planilha de custos elaborada pelo licitante;

10.3.5.3.2.

Documento que comprove contratação em andamento com
preços semelhantes;

10.3.5.4. Verificada a inexequibilidade do preço, o pregoeiro poderá convocar
os licitantes detentores das ofertas imediatamente superiores, na
ordem de classificação, para apresentação da documentação e
proposta comercial.
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10.3.5.5. Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não
atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais
licitantes, na ordem de classificação, para exame de seus documentos
de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
10.3.6. O pregoeiro convocará a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte
detentora da melhor proposta dentre aquelas que estejam na situação de
empate, ou seja, cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por
cento) em relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para
que apresente novo lance, inferior ao melhor lance, no prazo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
10.3.6.1. Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
10.3.6.2. Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte
obedecerá ao procedimento previsto no item 10.3.5.
10.3.6.2.1.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogável por igual período, para a devida e necessária
regularização.

10.3.6.2.2.

A não regularização da documentação, no prazo deste item,
implicará a decadência do direito à contratação.

10.3.6.2.3.

Se houver a necessidade de abertura do prazo para a
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte regularizar sua
documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de
pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os
presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e
horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a
retomada da sessão de pregão do lote em referência.

10.3.6.3. Se a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte não apresentar
proposta de preços ou não atender às exigências de habilitação, o
pregoeiro convocará as Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte remanescentes que estiverem na situação de empate prevista no
subitem 10.3.6, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo
direito.
10.3.6.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a
Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte será declarada
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
10.3.6.5. Caso não haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte dentro da
situação de empate ou não ocorra a apresentação de novo lance ou
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não sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, será
declarado vencedor o licitante originalmente detentor da melhor
oferta.
10.3.6.6. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta
válida não tiver sido apresentada por Microempresa ou por Empresa
de Pequeno Porte.
10.3.7. O pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à
redução do preço.
10.3.8. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor que deverá encaminhar a documentação de
habilitação original, ou cópia autenticada, e a proposta comercial no prazo
máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte endereço:
SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA 2 - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4.001
– Ed. Gerais – 13º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP
31.630-901 (A/C Luiz Cláudio Guimarães, (31) 3916-9773 – G13-0731).
10.3.9. Verificada a regularidade da documentação, o pregoeiro adjudicará o objeto
do certame ao licitante vencedor.
10.3.10. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para
consulta no site www.compras.mg.gov.br.
11 -

DOS RECURSOS

11.1.
Declarado o vencedor ou fracassado o lote, o participante do certame terá até
10 (dez) minutos para manifestar, imediata e motivadamente, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, em campo próprio, a intenção de recorrer, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da sessão do pregão, para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes, desde logo
intimados, sem necessidade de publicação, a apresentarem contrarrazões em igual
número de dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
11.1.1. A falta de manifestação imediata da intenção de recorrer dos licitantes
importará decadência do direito de recurso.
11.1.2. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para
apresentação de suas razões, através do sistema eletrônico.
11.1.3. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar
contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
11.1.4. Todos os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a
manifestação da intenção do licitante durante a sessão pública, e o
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encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contrarrazões pelos
demais licitantes, serão realizados exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, em formulários próprios, nos termos do art.13, XLI, do Decreto
nº 44.786/08.
11.2.
A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados,
relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada
mediante documento protocolizado junto ao Protocolo Geral da Cidade
Administrativa – Prédio Gerais – 1º andar, PROTOCOLO GERAL – Rodovia Prefeito
Américo Gianetti, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo
Horizonte/MG – CEP 31.630-901 (a/c SEPLAG/CSC/COMPRAS/CÉLULA 2), no horário
de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), observados os prazos
previstos no item 11.1.
11.3.
Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo
estabelecidos no item 11.1 do edital, além de que, a falta de manifestação imediata
e motivada do fornecedor, importará decadência do direito de recurso.
11.3.1. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, o pregoeiro poderá não
conhecer do recurso caso verifique ausentes quaisquer pressupostos
processuais, como sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e
motivação, vedado exame prévio da questão relacionada ao mérito do
recurso.
11.4.
Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo que o
acolhimento de recurso importará validação exclusivamente dos atos suscetíveis de
aproveitamento.
11.5.
Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser endereçados ao pregoeiro,
que poderá:
11.5.1. Motivadamente, reconsiderar a decisão;
11.5.2. Motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a
autoridade competente, conforme inciso III do art. 8° do Decreto nº
44.786/2008.
11.5.3. Inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos processuais
recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento, observado
item 11.3.1.
11.6.

O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.

11.7.
Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.
11.8.
A decisão do recurso será divulgada no sítio eletrônico
www.compras.mg.gov.br, no campo quadro de avisos do referido pregão, e
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publicada no Diário Oficial do Estado, “Minas Gerais”, no Caderno I, Diário do
Executivo, item Edital e Avisos, bem como comunicada via e-mail ao licitante.
12 -

DO REGISTRO DO PREÇO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1.
O Pregoeiro registrará o preço do licitante vencedor quando inexistir recurso
ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado
pela autoridade competente.
12.2.
Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos
atos procedimentais pela autoridade competente, esta registrará o preço do
licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
13 -

DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1.
Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados,
convocará os interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da
data da convocação, procederem à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual,
após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas.
13.1.1. Os licitantes classificados, se desejarem, poderão registrar os seus preços na
Ata, desde que manifestem esta intenção ao final da sessão de lances desde
que aceitem fornecer nas mesmas condições e preço do licitante vencedor
do certame.
13.1.1.1. Os licitantes classificados que manifestarem a intenção de registrar
preços na Ata terão sua proposta e documentação de habilitação
analisadas e deverão encaminhar a documentação, de habilitação,
conforme disposto no item 8 do edital.
13.1.2. O registro de preços em Ata estará condicionado à análise de aceitabilidade
da proposta e dos documentos de habilitação bem como à aprovação da
amostra do produto ofertado.
13.2.
O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
13.3.
O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo
fixado, dela será excluído, na forma do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sem
prejuízo das sanções previstas em lei.
13.4.
É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a Ata de
Registro de Preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.
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13.5.
Constatada a irregularidade no CAGEF, ou quando o licitante vencedor
recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, ou em
qualquer outra hipótese de cancelamento do registro prevista nos artigos 27 e 28 do
Decreto Estadual nº 46.311/13, poderá a Administração convocar o licitante
subsequente na ordem de classificação para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente.
14 -

DA VIGÊNCIA DA ATA

14.1.
A Ata de Registro de Preços terá vigência de (12) doze meses, a contar da data
de sua publicação no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada.
15 -

DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA

15.1.
A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto Estadual n° 46.311/13.
15.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem
prejuízo da possibilidade de alterações dos contratos eventualmente firmados.
16 -

DA CONTRATAÇÃO

16.1.
Publicada a ata, o representante legal do licitante registrado será convocado
para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de
acordo com o art. 62 da Lei 8.666/93 e obedecidos os requisitos pertinentes do
Decreto n.º 46.311/13.
16.1.1. O licitante vencedor deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
16.1.2. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da
assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, ou recuse-se a
assiná-lo, será cancelada a ata e convocados os fornecedores registrados
com base nos arts. 11 e 12 do Decreto Estadual 46.311/13 e, não os
havendo, os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
16.1.2.1. Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão,
deverão ser mantidas as mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade
com o ato convocatório.
16.1.2.2. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o
licitante deverá assinar o contrato ou retirar instrumento equivalente,
sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações
legais, conforme disposto no art. 18, §2º do Decreto nº. 44.786/2008.
16.1.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
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condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei Federal
8.666/93.
16.2.
O representante legal do licitante que tiver registrado em ata a proposta
vencedora deverá assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro
do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação,
através de fax, carta postal ou e-mail.
16.3.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de
contrato ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
17 -

DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1.
A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar a parcela definida no Anexo I.
17.2.
A subcontratação não exime a contratada das obrigações e responsabilidades
decorrentes da contratação.
17.3.
18 -

O futuro contratado responderá por todos os atos do subcontratado.

DO PAGAMENTO

18.1.
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no
prazo de 30 dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
18.1.1. Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará à contratante, após a
execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do
relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, se
houver.
18.1.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a Fatura de Locação de
Equipamentos, quando para este fim, e a DANFE – Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica-, quando do fornecimento de insumos.
18.1.2. A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá
realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do
arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo
“visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da
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Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da
Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
18.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
18.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data
da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
18.2.
Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o
pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará,
entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e
rescisão contratual.
18.3.
A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.
18.4.
Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor
devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– SELIC.
18.5.
Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos
Fornecedores – LigMinas – telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de
Minas Gerais) ou (31) 3303-7995 (para outras localidades e celular).
19 -

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1.
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, bem
como o atraso e a inexecução parcial ou total das obrigações, nas condições
especificadas neste edital e anexos, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às sanções legalmente estabelecidas e permitem a
aplicação das seguintes sanções.
19.2.
O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam
descumprimento das obrigações assumidas, sujeitando-o às sanções legalmente
estabelecidas.
19.3.
A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei
Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012.
19.4.
Os fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos
celebrados com a Administração Pública Estadual ficam sujeito à aplicação das
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido
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processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme
disposto no Decreto Estadual n.º 45.902 de 2012, artigo 38, quais sejam:
19.4.1. advertência por escrito;
19.4.2. multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012:
19.4.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
19.4.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso
de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou objeto executado com vícios ou
defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
19.4.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da
legislação pertinente.
19.4.3. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a
Administração Pública Estadual, por prazo não superior a dois anos.
19.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de
sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do Decreto
Estadual nº. 45.902/2012.
19.5.
São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou
parcial das obrigações contratuais:
19.5.1. Não atendimento às especificações técnicas previstas no termo de
referência ou relativas em contrato ou instrumento equivalente;
19.5.2. Retardamento imotivado da execução do objeto ou de suas etapas de
execução;
19.5.3. Paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração Pública Estadual;
19.6.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 19.4.1, 19.4.3 e 19.4.4.
19.7.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando existente, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA e/ou cobrada judicialmente.
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19.8.
As sanções relacionadas nos itens 19.4.3 e 19.4.4 também poderão ser
aplicadas àquele que:
19.8.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
19.8.2. Apresentar declaração ou documentação falsa;
19.8.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
19.8.4. Não mantiver a proposta;
19.8.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
19.8.6. Comportar-se de modo inidôneo;
19.8.7. Cometer fraude fiscal.
19.9.
O prazo do impedimento de licitar e de contratar será de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade
19.10.
As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP,
devendo o licitante ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão
ou entidade promotora da licitação, por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
20 -

DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.
Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
20.2.
É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
20.3.
O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo
I deste Edital, correndo por conta da Contratada as despesas de seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto
da contratação.
20.4.
É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão
do pregão.
20.5.
O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer
acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei
8.666/93.
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20.6.
O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.7.
A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
20.8.
Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital
de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br ou no Centro de Serviços
Compartilhados – CSC, mediante quitação do DAE referente às cópias, em horário
comercial, situado na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia
Prefeito Américo Gianetti, n° 4.001, 13° Andar, Coordenação de Compras e
Contratos/Comissão de Licitações, Prédio Gerais, Serra Verde, Belo Horizonte – MG.
Belo Horizonte, 09 de maio de 2016.

_______________________________________________
CYNTIA BOTELHO VALLE
GESTORA DO NÚCLEO DE COMPRAS
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
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ANEXO I

- TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Constitui-se objeto desta Licitação o Registro de Preços, a contratação, futura e
eventual, de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E
REPROGRAFIA, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada,
reposição de peças e insumos, como também a contratação de serviços gráficos e
diagramação com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders,
banners e demais serviços de acordo com as especificações e demais detalhamentos
consignados em anexos.

1.1.

O objeto da licitação é composto pelos itens dos lotes abaixo discriminados, com a

indicação do quantitativo MENSAL:

LOTE 01 – IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS
Item

Descrição

Material Quantidade Unidade

1

Locação de Impressora Colorida 30ppm

5928-5

21.384

2

Impressão em Impressora Colorida 30ppm

5970-6

40.562.244

3

Locação de Impressora Monocromática 35ppm

5932-3

122.400

4

Impressão em Impressora Monocromática 35ppm

5971-4

529.509.636

5

6

7

8

Locação

de

Impressora

Multifuncional

Monocromática 35ppm
Locação

de

Impressora

Multifuncional

Impressão/cópia em Impressora Multifuncional
Monocromático 35ppm
de

Impressora

Monocromático 55ppm

Página
Unidade
Página
Unidade

96.732

Monocromático 35ppm com sensor de aproximação

Locação

5930-7

Unidade

5931-5

Unidade
13.824

5972-2

Página
728.849.376

Multifuncional

5933-1

Unidade
27.288
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9

Impressão/cópia em Impressora Multifuncional
Monocromático 55ppm

5973-0

Página
169.737.200

10

Locação de Impressora Colorida 30ppm /A3

5929-3

1.728

11

Impressão em Impressora Colorida 30ppm /A3

5976-5

1.804.752

12

Locação

de

Multifuncional

Monocromático 40ppm/A3
Locação

13

Impressora

de

Monocromático

Unidade

com

Multifuncional
módulo

de 5935-8

Unidade

acabamento
14

Página

936

Impressora
40ppm/A3

5934-0

Unidade

216

Impressão/cópia em Impressora Multifuncional
Monocromático 40ppm /A3

5974-9

Página
19.210.060

LOTE 02 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 65PPM – A3

Item

Locação
1

Item

Descrição

de

Impressora

Material

Unidade

Multifuncional

Monocromática 65ppm – A3 – com módulo de 5936-6

Unidade

acabamento
2

Quantidade

Impressão/cópia em Impressora Multifuncional
Monocromático 65ppm /A3

2.520

5975-7

Página
28.378.440

LOTE 03 – IMPRESSORA MONOCROMÁTICA 28PPM* 630WATTZ
Item Descrição

1

Locação de Impressora Monocromática 28ppm Potência Elétrica máxima: 630Wattz

Item
Serviço
5944-7

de

Quantidade Unidade

6.840

Unidade
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2

Impressão em impressora Monocromática 28 ppm Potência Elétrica Máxima: 630Wattz

6465-3

6.963.228

Página

LOTE 04 – IMPRESSORA TÉRMICA
Item

1

Descrição

Item

Locação de Impressora de Transferência Térmica 128MB

Quantidade Unidade
estimada
Unidade

5937-4
8.280

Locação Impressora de Transferência Térmica 2

Desktop

Unidade
5938-2
2.916

TIPOS RIBBON (CARBONO TÉRMICO)
RIBBON - TIPO MISTO (CERA/RESINA); BASE: PAPEL;
3

MEDIDAS: 110 MM X 74 M; COR: PRETA; FINALIDADE:
IMPRESSAO DE ETIQUETA COM CODIGO DE BARRA;

Unidade

17450-5

MARCA/MODELO: IMPRESSORA DESKTOP

480

RIBBON - TIPO RESINA; BASE: PAPEL; MEDIDAS: 110
4

MM X 74 M; COR: PRETA; FINALIDADE: IMPRESSAO DE
ETIQUETA COM CODIGO DE BARRA; MARCA/MODELO:

Unidade

18842-5

IMPRESSORA DESKTOP

252

RIBBON - TIPO CERA- TIPO: CERA; BASE: PAPEL;
MEDIDAS: 110 MM X 300M; COR: PRETA; FINALIDADE:
5

Unidade

IMPRESSAO DE ETIQUETA COM CODIGO DE BARRA; 19794-7
MARCA/MODELO:CONFORME

INFORMADO

PELO

ÓRGÃO

3.852

RIBBON - TIPO MISTO (Cera/Resina), BASE: PAPEL;
6

MEDIDAS: 110 MM X 300 M; COR: PRETA; 19950-8
FINALIDADE: IMPRESSAO DE ETIQUETA COM CODIGO

504

Unidade
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DE

BARRA;

MARCA/MODELO:

CONFORME

INFORMADO PELO ÓRGÃO
RIBBON - TIPO CERA ; BASE: FILME POLIESTER, COM
CAMADA LUBRIFICANTE NO VERSO; MEDIDAS: 110MM
7

Unidade

X 450 METROS; COR: PRETA; FINALIDADE: IMPRESSAO 56481-8
DE

ETIQUETA

COM

CODIGO

DE

BARRA;

MARCA/MODELO:
RIBBON
8

MISTO

960

(CERA/RESINA)

BASE:

PAPEL;

MEDIDAS:110 MM X 450 M; COR: PRETA; FINALIDADE: 145037-9
IMPRESSÃO DE ETIQUETA COM CÓDIGO DE BARRA;

Unidade
5.400

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS FINALIDADE: IDENTIFICAR MATERIAIS; COR: BRANCO

09

FOSCO; MATERIAL BOPP; FORMATO: 53 X 30MM; ADESIVO:
ACRILICO ATOXICO - FABRICACAO APROVADA PELA ANVISA;
IMPRESSAO:

RIBBON

CERA/RESINA;

145003-4

CARREIRA:

Unidade

01CARREIRA; BOBINAS COM 1.000 ETIQUETAS.

17.280

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS FINALIDADE: IDENTIFICAR MATERIAIS; COR: MATERIAL
BOPP BRANCO FOSCO; MATERIAL BOPP; FORMATO: 67 X

10

50MM; ADESIVO: ACRILICO ATOXICO - FABRICACAO 145004-2
APROVADA

PELA

ANVISA;

IMPRESSAO:

RIBBON

Unidade

CERA/RESINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; BOBINAS COM
1.000 ETIQUETAS.

360

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS FINALIDADE: IDENTIFICAR MATERIAIS; COR: BRANCO
11

FOSCO; MATERIAL BOPP; FORMATO: 100 X 30 MM;
ADESIVO: ACRILICO ATOXICO; IMPRESSAO: RIBBON

1362003

Unidade

CERA/RESINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; BOBINAS COM
1.200 ETIQUETAS.

1.800
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ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS FINALIDADE: IDENTIFICAR MATERIAIS; COR: BRANCA;
12

FORMATO: 48 X 33 MM; ADESIVO: HOTMELT 20GR
COUCHE

SEMIBRILHO;

IMPRESSAO:

RIBBON

1362011

Unidade

CERA/RESINA; CARREIRA: 01 CARREIRA; BOBINA COM
90M.

3.348

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS FINALIDADE: IDENTIFICAR MATERIAIS; COR: BRANCA;
13

FORMATO: 48 X 33 MM; ADESIVO: TRANSTHERM 136204-6
Unidade

BORR 20GR; IMPRESSAO: RIBBON CERA/RESINA;
CARREIRA: 02 CARREIRAS; BOBINA COM 60M.

37.404

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS FINALIDADE: DENTIFICAR MATERIAIS; COR: BRANCA;
14

FORMATO: 50 X 30MM; ADESIVO: COUCHE ACRILICO 145050-6
Unidade

20G; IMPRESSAO: RIBBON CERA/RESINA; CARREIRA:
01 CARREIRA; –BOBINA COM 90M.

2.632

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS FINALIDADE: IDENTIFICAR MATERIAIS; COR: BRANCA;
15

FORMATO: 100 X 50MM; ADESIVO: COUCHE ACRILICO 145051-4
Unidade

20G; IMPRESSAO: RIBBON RESINA/CERA; CARREIRA:
01 CARREIRA; BOBINA COM 90M.

1.480

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS FINALIDADE: IDENTIFICACAO DE MATERIAIS; COR:
BRANCO FOSCO; MATERIAL BOPP; FORMATO: 100 X
16

Unidade

120MM; TUBETE INT.Ø 3"; ADESIVO: ACRILICO 145001-8
ATOXICO COM LAUDO DE ATOXICIDADE; IMPRESSAO:
RIBBON RESINA/CERA; CARREIRA: 1 CARREIRA COM
SERRILHAS; BOBINAS COM 1.000 ETIQUETAS

6.480
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ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS FINALIDADE: IDENTIFICAR MATERIAIS; COR: BRANCA;
17

FORMATO: 33 X 21MM; TUBETE INT. Ø 3"; ADESIVO:
COUCHE BRILHO HOTMELT 20 GR; IMPRESSAO:

144998-2

900

Unidade

RIBBON CERA/RESINA; CARREIRA: 3 CARREIRAS COM
SERRILHA; BOBINAS COM 7.500 ETIQUETAS

LOTE 05 – IMPRESSORA MATRICIAL
Item

Item Descrição

1

Material

Locação de Impressora matricial de carro largo, 9
agulhas

5939-0

Quantidade
Unidade
6.336

Unidade

Fita original de Impressão para impressora matricial
2

de carro largo, 9 agulhas - embalagem com número de 145023-9

23.064

Unidade

fabricação, validade e lote

LOTE 06 – SCANNERS
Item

Item Descrição

Serviço

Quantidade
Unidade

Locação de Scanner de mesa; Tecnologia: CCD ou CIS
1

ou

CISM;

Iluminação

LED, Duplex;

Velocidade

20ppm/40ipm; Resolução:600 x 600 dpi; Formato: A4,

5940-4

carta e ofício; Driver: TWAIN.

11.664

Unidade

Locação de Scanner de alto desempenho; Tecnologia:
2

CCD ou CIS ou CISM; Iluminação LED, Duplex;

5941-2

Velocidade 50ppm/100 ipm; Resolução: 600 x 600 dpi;
Formato: A4, A5, carta e ofício, longo de até 864 mm

5.004

Unidade
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(34 pol.); Driver: TWAIN.

Locação de Scanner móvel; CCD ou CIS ou CISM;
3

Iluminação

LED,

Simplex;

Velocidade

07ppm;

5942-0

Resolução: 600 x 600 dpi; Formato: A4, carta e ofício;

Unidade
2.772

LOTE 07 – Serviços Gráficos
Item

Descrição

Item de
serviço

Quantidade

Unidade

1

Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite A4 - unidade

5980-3

1.866.000

Unidade

2

Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite A3 - unidade

5981-1

65.100

Unidade

3

Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite A2 - unidade

5982-0

18.585

Unidade

4

Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite A1 - unidade

5983-8

25.295

Unidade

5

Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite A0 - unidade

5984-6

20.885

Unidade

6

Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite - Metro
Linear

Metro

5985-4
1.260

Linear

7

Impressão/Cópia Mono Papel Vegetal A3 - unidade

5986-2

660

Unidade

8

Impressão/Cópia Mono Papel Vegetal A2 - unidade

5987-0

690

Unidade

9

Impressão/Cópia Mono Papel Vegetal A1 - unidade

5988-9

660

Unidade

10

Impressão/Cópia Mono Papel Vegetal A0 - unidade

5989-7

1.740

Unidade

11

Impressão/Cópia Mono Papel Vegetal - Metro
Linear

Metro

5990-0
1.740

Linear

12

Impressão/Cópia Mono Papel Couchê A3 -unidade

5991-9

1.740

Unidade

13

Impressão/Cópia Mono Papel Couchê A4 -unidade

5992-7

7.800

Unidade
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14

15

16

17

Impressão/Cópia Colorida Papel Sulfite A3 unidade
Impressão/Cópia Colorida Papel Sulfite A4 unidade
Impressão/Cópia Colorida Papel Couchê A3 unidade
Impressão/Cópia Colorida Papel Couchê A4 unidade

Unidade

5993-5
6.105

Unidade

5994-3
17.925

Unidade

5995-1
15.620

Unidade

5996-0
6.900

18

Plotagem Sulfite Mono P&B A4 -unidade

5943-9

3.602

Unidade

19

Plotagem Sulfite Mono P&B A3 -unidade

5945-5

4.518

Unidade

20

Plotagem Sulfite Mono P&B A2 -unidade

5946-3

11.660

Unidade

21

Plotagem Sulfite Mono P&B A1 -unidade

5947-1

8.580

Unidade

22

Plotagem Sulfite Mono P&B A0 -unidade

5948-0

4.872

Unidade

23

Plotagem Sulfite Mono P&B - Metro Linear

5949-8

Metro
17.676

Linear

24

Plotagem Vegetal Mono P&B A4 -unidade

5950-1

2.160

Unidade

25

Plotagem Vegetal Mono P&B A3 -unidade

5953-6

2.160

Unidade

26

Plotagem Vegetal Mono P&B A2 -unidade

5951-0

1.460

Unidade

27

Plotagem Vegetal Mono P&B A1 -unidade

5952-8

1.800

Unidade

28

Plotagem Vegetal Mono P&B A0 -unidade

5954-4

1.800

Unidade

29

Plotagem Vegetal Mono P&B ML- metro linear

5955-2

Metro
2.880

Linear

30

Plotagem Sulfite Colorida A4 -unidade

5956-0

11.160

Unidade

31

Plotagem Sulfite Colorida A3 -unidade

5957-9

10.410

Unidade

32

Plotagem Sulfite Colorida A2 -unidade

5958-7

3.480

Unidade
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33

Plotagem Sulfite Colorida A1 -unidade

5959-5

5.040

Unidade

34

Plotagem Sulfite Colorida A0 -unidade

5960-9

3.952

Unidade

35

Plotagem Sulfite Colorida - Metro linear

5961-7

Metro
1.836

36

Encadernação (espiral) - até 50 folhas

até

5962-5
12.230

37

Encadernação (espiral) - até 150 folhas

Encadernação (espiral) até 250 folhas

11.975

39

Encadernação (espiral) até 400 folhas

9.500

Encadernação a quente

5966-8

660

Unidade

41

Encadernação capa dura A4

5967-6

670

Unidade

43

44

Cartão de Visita Colorido 4x0, em offset, 240g,
formato 9x5cm
Cartão de Visita Colorido 4x1 em offset, 240g,
formato 9x5cm
Impressão Monocromática papel A4 75g/m2 –
Frente e Verso

Unidade

5999-4
76.900

Unidade

6000-3
28.460

5978-1
1.803.600

Página

45

Envelopamento com serrilhadora A4 75g/m2

5968-4

2.250.360

Unidade

46

Envelopamento com etiqueta A4 75g/m2

5969-2

2.250.360

Unidade

6.478

Unidade

47

Frete (taxa) de entrega / Frete (taxa) de retirada
de material na CONTRATANTE.

400

folhas

40

42

250

folhas
até

5965-0

150

folhas
até

5964-1

50

folhas
até

5963-3
11.240

38

Linear

2229-2
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1.2.

A quantidade estimada dos itens acima adveio da divisão do período contratual de 36

(trinta e seis meses).

1.2.1. A quantidade de locação de equipamentos listadas acima se refere a previsão do
volume de locações dos equipamentos para os 36 meses de contrato. Não corresponde a
quantidade total de equipamentos locados por mês, mas a quantidade de locações/mês
para os 3 anos de contrato.

Ex: Locação de 01 impressora (equipamento) durante o período de 36 meses equivalem a 36
unidades de locação do quadro acima.

1.3.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, não

recondicionados e/ou remanufaturados e estar em fase de fabricação. Para comprovação, a
licitante deverá apresentar, junto com a Proposta comercial, declaração informando que os
equipamentos a serem entregues serão todos novos, de primeiro uso, não recondicionados
e/ou remanufaturados, e que atendam integralmente às exigências do edital. A falta da
referida declaração implicará na desclassificação da licitante.

1.4.

Caso haja descontinuidade na produção de algum equipamento ofertado, a critério

do órgão gerenciador, poderá ser aceito modelo ou versão superior, desde que não haja
majoração de preço e que o novo equipamento atenda a todas as exigências deste Edital.

2. JUSTIFICATIVA
2.1.

O Governo do Estado de Minas Gerais, representado pela Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - SEPLAG, realizou, no final de 2005, licitação pública para
contratação de serviços de consultoria, para desenvolvimento de um projeto e
implementação de um novo Modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos do Estado de
Minas Gerais, visando: à definição e à implantação de metodologias e modelos de gestão de
suprimentos, com base nas melhores práticas nacionais e internacionais, com o objetivo de
redução de custos e de gastos com materiais e serviços; ao aprimoramento dos mecanismos
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de relacionamento com o mercado fornecedor em seus diversos segmentos; à capacitação
de servidores estaduais para atuarem como agentes multiplicadores do modelo.
Em 2007 foi realizado uma licitação mudando a forma de contratação de impressoras,
cartuchos e serviços de manutenção pela contratação de serviços de impressão
terceirizados, onde se pagará apenas pelo que se consome em número de cópias,
diminuindo o ativo do Estado, o volume de processos de compra de impressoras e cartuchos
e eliminando o custo de manutenção. Com êxito nas últimas licitações, a atual realizada em
2013, mostrou grande ganho na economicidade e continuidade dos serviços de impressão
durante o período de vigência.
Dessa forma, o Serviço de Impressão Terceirizado estaria substituindo os principais custos de
aquisição de impressoras e insumos, os custos de serviços de manutenção e reparos,
diminuição do tempo de máquina parada e maior garantia de abastecimento, devido à
necessidade de contratação de diferentes produtos/serviços que podem sofrer atrasos nos
processos

de

compra

e/ou

autorização

de

fornecimento,

quando

contratados

separadamente. Para viabilizar a adesão e implantação rápida por todos os
Órgãos/Entidades do Governo de MG, de forma a definir um preço único por cópia para
todo o Estado de MG.
Salienta-se que esta contratação busca garantir a concorrência, a aquisição em escala e
condições de participação igualitária entre os licitantes, de tal forma que a busca por preços
menores, mantendo-se padronização e qualidade dos serviços de reprografia e impressão,
seja a tônica do processo.

3.

CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.

A proponente vencedora deverá fornecer todo o material de consumo, insumos e

acessório necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

3.2.

O fornecimento de papel é de responsabilidade do CONTRATANTE, exceto para o

Lote 07 de serviços gráficos que a aquisição das mídias é de responsabilidade da
CONTRATADA.
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3.3.

A impressora multifuncional que tenha a opção de digitalizar deverá ficar com o

dispositivo de scanner habilitado.

3.4.

O fornecimento de cabo USB, quando a impressora não estiver conectada em rede,

será de responsabilidade da CONTRATADA.

3.5.

O prazo de atendimento para solução do problema será conforme item 13 deste

anexo.

3.6.

A proponente vencedora deverá enviar as faturas mensalmente e discriminadas para

cada Órgão/Entidade participante de acordo com seus respectivos contratos e regras de
faturamento conforme item 15.

3.7.

A título de aceitabilidade da especificação técnica de velocidade de impressão, será

considerada válida a velocidade mínima em página por minuto (ppm) para papel A4 ou Carta
conforme ISO/IEC 24734:2014.

3.8.

Para todos os modelos de equipamentos admite-se a utilização de bandeja adicional

para atendimento à capacidade total de folhas exigidas;

3.9.

A proponente vencedora deverá apresentar declaração de que, durante o período do

Contrato, a assistência técnica dos equipamentos será de sua inteira responsabilidade,
inclusive todos os seus custos, e que será prestada por empresa(s) autorizada(s) pelo
fabricante;

3.10. A proponente vencedora deverá prestar manutenção preventiva no momento da
assistência técnica corretiva, visando a supervisão geral dos equipamentos, verificando
condições de funcionamento do cilindro, realizando limpeza geral interna e mantendo
materiais de consumo, tais como toner, cilindro, revelador e demais materiais necessários ao
perfeito funcionamento dos equipamentos, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE;
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3.11.

A CONTRATADA deverá realizar manutenção preventiva e periodicamente, de

acordo com a determinação do fabricante do equipamento utilizado e especificada no
manual técnico do equipamento com o devido preenchimento do Relatório de Atendimento
Técnico (RAT), individualizado por equipamento mantido, e assinado pelo usuário
responsável, com data e hora de encerramento.

3.12. A proponente vencedora deverá prestar assistência técnica corretiva, mediante
solicitação da CONTRATANTE, para eliminação de defeitos porventura ocorridos, sem ônus
para a CONTRATANTE.

3.13. A proponente vencedora deverá deixar em poder da CONTRATANTE, no mínimo 01
(toner/cartucho de tinta/cera/fita) reserva por tipo/modelo de equipamento e 01
(toner/cartucho de tinta/cera/fita) para cinco impressoras de cada prédio/local onde forem
instaladas as máquinas; Para locais com mais de 50 impressoras, a CONTRATADA deverá
fornecer no mínimo 10 % (dez por cento) do total de equipamentos instalados em
(toner/cartucho de tinta/cera).
Ex:


3 Impressoras A – 1 Suprimento Reserva A



7 Impressoras B – 2 Suprimento Reserva B



61 Impressoras C -7 Suprimento Reserva C

3.14. Em caso de vandalismo, furto e mau uso, cabe aos órgãos participantes a abertura de
processo administrativo para identificação dos envolvidos e apuração de responsabilidade.
Uma vez que a CONTRATANTE é responsável pela guarda e conservação dos equipamentos
locados.

3.15.

A proponente vencedora deverá apresentar, durante a sessão do pregão, catálogo

ou manual impresso publicado pelo fabricante do equipamento ofertado, em língua
portuguesa, com identificação precisa da página onde se encontram as informações sobre o
atendimento de cada requisito exigido na especificação técnica;
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3.15.1. Poderá ser aceita cópia de documento publicado no sítio do fabricante na Internet
que comprove as especificações do equipamento, desde que da mesma conste o endereço
eletrônico de acesso irrestrito, devendo estar disponível para acesso ao público em geral e
passível de verificação durante a sessão do pregão.

3.15.2. Os manuais e as informações de operação contida no visor digital dos equipamentos
em que não haja previsão de operadores, manual(is) contendo suas especificações e
instrução para uso.

3.16. Todas as declarações do fabricante para a comprovação de especificação técnica
deverão ser acompanhadas de documentos (catálogo ou manual impresso publicado pelo
fabricante do equipamento ofertado, em língua portuguesa ou inglesa, certificados omitidos
por entidades/órgãos reguladores do fabricante dos produtos).

3.17. Todos os documentos deverão estar vigentes no dia previsto para realização deste
pregão.

3.18. A CONTRATANTE, se reserva o direito de exigir que as cópias/impressões que
apresentarem problemas de impressão motivadas por mal funcionamento do equipamento
ou utilizadas para teste do equipamento, após a realização de manutenção corretiva ou
preventiva, sejam deduzidas do montante mensal.

3.19. A instalação e a configuração do hardware e do software serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, devendo, para tanto, providenciar a adequação do
ambiente para este fim, sendo que a CONTRATANTE alocará um técnico para orientar o
processo de instalação;

3.20. Os Sistemas de Gerenciamento, Cotas e Bilhetagem deverão ser compatíveis em
todas as suas funcionalidades para todos os equipamentos ofertados.
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3.20.1. Todos os sistemas mencionados anteriormente deverão ser compatíveis com
estações clientes Windows XP e superior.

3.20.2. Os sistemas deverão, caso necessário, trabalhar com servidores de impressão locais
compatíveis com sistema operacional Windows Server ou Linux.

3.21. A CONTRATADA deverá fornecer transformadores e adaptadores, quando necessário,
para a devida instalação dos equipamentos;

3.22. Realizar treinamento para no mínimo 15 pessoas da CONTRATANTE em cada local de
instalação, exceto quando a CONTRATANTE solicitar treinamento com menor número de
participantes.

3.22.1. O Treinamento deverá transcorrer sobre as especificações dos equipamentos e
softwares de gestão que os acompanham;

3.23. Condições Adicionais para o Lote 07 – Serviços Gráficos.

3.23.1. Os serviços serão executados nas instalações da CONTRATADA.

3.23.2. A CONTRADA deverá imprimir arquivos enviados nos formatos mínimos PDF, XLS,
DOC, JPG, RTF, DOC.

3.23.3. A Central de Reprografia da CONTRATADA deverá estar instalada no município de
Belo Horizonte.

3.23.4. Cabe a CONTRATADA a aquisição do local e toda a infraestrutura para a instalação da
Central de Reprografia. A CONTRATANTE apenas irá requerer os serviços.

3.23.5. Todas as entregas efetuadas pela CONTRATADA serão disponibilizadas para dentro
do município de Belo Horizonte.
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3.23.6. O horário de funcionamento da Central de Serviços Gráficos é de segunda a sextafeira, das 08:00 horas as 18:00.

3.23.7. A CONTRATADA será responsável pelo transporte de busca e de entrega dos
materiais físicos para o CONTRATANTE.

3.23.7.1.

A CONTRATADA deverá indicar no item 47 do Lote 7, o valor unitário para as

entregas dentro do município de Belo Horizonte.

3.23.7.2.

Taxa de entrega para o CONTRATANTE: a CONTRATADA enviará ao endereço

estipulado pela CONTRATANTE as impressões e cópias.

3.23.7.3.

Taxa de retirada no CONTRATANTE: a CONTRATADA será responsável por

buscar os documentos físicos no endereço estipulado pela CONTRATANTE e entregar na
Central de Reprografia.

3.23.7.4.

Caso a CONTRATANTE entregue ou retire as impressões/cópias, estará isenta

das taxas de transporte que realizou por conta própria;

3.23.8. O produto deste serviço será considerado com qualidade se atender os seguintes
critérios:

a)

O documento impresso puder ser lido e copiado sem perda de informação, em

qualquer uma de suas faces;
b)

O documento impresso de forma colorida expressar corretamente as cores do

documento original;
c)

O documento impresso não possuir amassados, dobras ou rasgos não previstos;

d)

O documento impresso não possuir manchas ou falhas de impressão;

e)

O posicionamento da imagem impressa em relação a arte-final deverá estar correto;
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f)

Qualidade de fixação da tinta não permitir que seu manuseio manche o documento

impresso;
g)

Código de barras legível por equipamentos de captura da informação;

h)

Qualidade do papel empregado dentro dos parâmetros definidos neste documento.

3.23.9. Qualquer produto deste serviço que não atenda os critérios de qualidade
determinados acima não poderá ser faturado pela CONTRATADA.

4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO (LOTES 01,02,03)

4.1.

A Proponente deverá disponibilizar de forma WEB, soluções que permitam ao

CONTRATANTE visualizar dados do status dos consumíveis para os equipamentos que
possuem este controle. Em caso de inexistência de rede ou do servidor ou dispositivo
semelhante, o gerenciamento via rede será dispensado para os equipamentos que não
estejam na rede.

4.2.

Todos os equipamentos de impressão deverão ter, obrigatoriamente, recurso de

contabilização de páginas impressas e copiadas pelo próprio hardware, para comparação
com os resultados obtidos pelo sistema de contabilização e aferição dos volumes
efetivamente impressos, possibilitando a auditagem dos serviços.

4.3.

A CONTRATADA deverá instalar e configurar todos os softwares de gerenciamento,

bilhetagem, em um servidor ou dispositivo correspondente fornecido pela CONTRATANTE,
com a devida liberação de porta de comunicação respeitando as políticas de segurança do
Órgão.

4.4.

Todos os equipamentos deverão ser previamente cadastrados, antes de serem

enviadas as suas localidades, contemplando o nome da localidade e seu respectivo
endereço.
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5. SISTEMA DE BILHETAGEM (LOTES 01,02,03)

5.1.

A Proponente deverá disponibilizar um sistema informatizado de gerenciamento de

equipamentos em rede e atender às seguintes características mínimas:

5.1.1. Realizar a contabilidade e o controle dos custos de impressões feitas nas impressoras
e nas multifuncionais;

5.1.2. Relatar os tipos de serviços utilizados em cada equipamento (quantidade de
impressões, digitalizações, recebimento de fax, quantidade de folhas utilizadas);

5.1.3. Informar o usuário, os horários de impressão e cópia, as impressoras utilizadas, o
nome do documento, o total de impressões e cópias por login, o número de páginas
impressas, o modo de impressão (colorida ou monocromática), o tamanho do papel, e o
custo para cada página impressa ou copiada;

5.1.4. Permitir a geração de relatórios específicos por usuário, impressora, unidade
administrativa;

5.1.5. Permitir a ordenação dos relatórios por unidade administrativa demonstrando
quantidade e custo das impressões seguras realizadas por área/setor;

5.1.6. Permitir a associação de usuários a sua respectiva unidade administrativa;
5.1.7. Permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor da impressão (colorida ou
monocromática), tipo de papel e origem (cópia ou impressão);

5.1.8. Gerar análise interativa em rede, ou seja, permitir a visualização dos dados gerados
através do sistema em rede para que possam ser obtidas informações sobre o consumo;
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5.1.9. Permitir, no mínimo, a exportação de dados e relatórios para análise em formato
Excel;

5.1.10. Realizar inventário automático de impressora ou multifuncional (entende-se por
inventário o rastreamento automático dos equipamentos conectados à rede);

5.1.11. Permitir a contabilização de páginas impressas/copiadas por equipamento,
diferenciando os custos envolvidos nos serviços realizados em ilhas de impressão e salas
fechadas;

5.1.12. Disponibilizar gráfico e resumo para facilitar o acompanhamento do ambiente de
bilhetagem;

5.1.13. Permitir a Gestão off-line: caso haja perda da comunicação com o servidor ou
equipamento estiver desconectado da rede interna, enviar automaticamente estes dados
quando a comunicação for restabelecida;

6. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COTAS (LOTES 1,2,3)

6.1.

A Proponente deverá disponibilizar um sistema para o gerenciamento do controle de

cotas de impressão que deverá atender às seguintes características mínimas:

6.1.1. Permitir a definição de cotas por usuários e grupos, por quantidade ou valor;

6.1.2. Gerenciamento de administração de usuário em no mínimo quatro níveis (ex. Master
/ Secretaria / Superintendência / Usuário);

6.1.3. Oferecer a usuários selecionados tais como administradores de rede, acesso a
modificar saldo e privilégio de usuários, visualizarem histórico do usuário, executar
relatórios de atividades;
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6.1.4. Gerenciamento / contabilidade / monitoramento de impressoras utilizadas;

6.1.5. Permitir a centralização automática de dados a partir da Contratante e de todas suas
demais unidades e a geração de relatórios integrados com os dados de todas estas
localidades;

6.1.6. Relatórios deverão ser customizados ou, deverão ser possíveis otimizações de
relatórios, na finalidade de atribuir a Contratante a melhor forma de gerenciar sua cota e
impressoras;
6.1.7. Relatórios deverão ser detalhados, consolidados e gráficos de utilização por unidade,
setor, impressora, usuário final e órgão;

6.1.8. Demonstrar o custo de impressão por página impressa por usuário, por modalidade e
detalhado por setor e unidade administrativa;

6.1.9. Consulta on-line do consumo e cota restante do usuário/setor/unidade;

6.1.10. Possibilitar o remanejamento de cota para dentro dos subíeis de gerenciamento.

6.1.11. Permitir a exportação de dados para análise em formato tais como: MS Excel, CSV, e
a exportação de relatórios em formatos tais como: PDF, MS Word e MS Excel;

7.

MODO DE IMPRESSÃO (LOTES 01,02)

7.1.

A CONTRATADA deverá implementar nos modelos de multifuncionais a

funcionalidade de Impressão Retida por Senha e Crachá. Está última opção apenas para as
Multifuncionais com exigência de Leitor de Crachá.
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7.2.

Nos locais em que as Multifuncionais estiverem interligadas via rede, a Impressão

Retida por Senha deverá ser efetuada através de AD ou LDAP do CONTRATANTE, cujas
informações técnicas deverão ser fornecidas pelo CONTRATANTE na fase de planejamento,
ou funcionalidade especifica do driver de impressão.

7.3.

Nos locais em que não for possível interligar as multifuncionais e impressoras em

rede ou não existir AD ou LDAP implementado, a impressão deverá ser por funcionalidade
de Impressão Segura com o cadastramento de senha.

7.4.

Após o envio do documento para impressão nas multifuncionais, deverá permitir a

retirada do documento impresso em qualquer equipamento de ilha de impressão localizado
no mesmo prédio, mediante autenticação do usuário.

8.

SISTEMAS DE GESTÃO – LOTE 04 – IMPRESSORAS TÉRMICAS

8.1.

A Proponente deverá disponibilizar um sistema de gerenciamento e controle de

impressões deverá atender às seguintes características mínimas:

8.1.1. Status do equipamento e identificação de problemas;

8.1.2. Controle centralizado do inventário dos equipamentos de impressão;

8.1.3. Controle centralizado dos chamados de assistência técnica;

8.1.4. Geração de relatórios de indisponibilidade dos equipamentos;

8.1.5. Geração de relatórios de chamados de assistência técnica.

9.

SISTEMA DE GESTÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS PARA SERVIÇOS GRÁFICOS – LOTE 07
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9.1.

A Proponente deverá disponibilizar um sistema de gestão de ordens de serviço para

as centrais de reprografia e impressão deverá atender às seguintes características mínimas:

9.1.1. Solicitar ao usuário login e senha para acesso ao sistema de gestão de ordens de
serviço, de acordo com a lista de usuários da Contratante;

9.1.2. Permitir a abertura de ordem de serviço on-line para processamento de serviços nas
centrais de reprografia e impressão;

9.1.3. Gerar um número de identificação para cada ordem de serviço, permitindo a
identificação do usuário que a gerou;

9.1.4. Permitir o envio de até 50 MB em arquivos anexos para processamento nas centrais
de reprografia nos formatos do pacote Office;

9.1.5. Permitir que o usuário especifique o serviço a ser processado, indicando informações
como: número de cópias, tamanho de papel, tipo de impressão, etc.

9.1.6. Permitir o acompanhamento, pelo usuário, do status da ordem de serviço, indicando
no mínimo as seguintes informações:

9.1.6.1.

Criado: ordem de serviço aberta no sistema;

9.1.6.2.

Entregue: material entregue a central pelo usuário (presencial e digital);

9.1.6.3.

Cancelado: ordem de serviço cancelada pelo usuário;

9.1.6.4.

Em processamento: material sendo processado pela central;

9.1.6.5.

Pronto para retirada: material processado pela central aguardando a coleta

do usuário;
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9.1.6.6.

Concluído: material retirado pelo usuário na central e ordem de serviço

finalizada;

9.1.7. Permitir que a central de reprografia e impressão confirme o recebimento do
material por e-mail;

9.1.8. Permitir que o usuário possa visualizar sua posição na fila de ordens de serviço;

9.1.9. Notificar o usuário sobre a conclusão do serviço através de e-mail;

9.1.10. Permitir a busca de pedidos por filtros tais como: número da ordem de serviço,
identificação do usuário, órgão, status e data de criação.

10.

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

10.1. A assistência técnica dos equipamentos será de responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive no tocante aos custos, e será prestada, durante todo o período contratual, pela
Contratada ou pela rede autorizada pelo fabricante para realizar assistência técnica em seus
equipamentos.

10.2. A assistência técnica durante o período contratual será executada “on-site”, em
qualquer um dos locais onde estiverem instalados os equipamentos da Contratada,
localizados dentro dos limites territoriais do Estado de Minas Gerais ou nos seguintes
Escritórios de Representação: do Governo MG em Brasília, da Secretaria de Estado de
Fazenda de MG nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

10.3. O suporte técnico deverá ser disponibilizado aos usuários dos serviços de impressão
de segunda a sexta-feira, de 08h as 18h.
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10.4. Para atender às necessidades da CONTRATANTE este horário poderá ser alterado
durante a prestação dos serviços, sendo necessário para isto a comunicação formal entre as
partes, o registro do novo horário através de ofício emitido pela CONTRATANTE e desde que
a alteração não afete o valor do contrato.

10.5. Caso haja a alteração do horário de atendimento do suporte técnico, a empresa
CONTRATADA terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos para realizar os ajustes necessários à
implantação de mudança de horário.

10.6. A assistência técnica utilizará apenas peças e componentes originais, salvo nos casos
fundamentados por escrito e aceitos pela Contratante.

10.7. A Contratada deverá fornecer obrigatoriamente suprimentos (toner, cilindro,
revelador, fusores, rolos, cartuchos de tinta, ceras e outros) originais do mesmo fabricante
dos equipamentos instalados.

10.8. A Contratada deverá disponibilizar linha telefônica gratuita (0800) e e-mail para
abertura de chamados de suporte técnico na Central de Atendimento do fabricante ou
fornecedor.

10.9. Para realização das atividades de instalação, a CONTRATADA deverá obedecer às
seguintes orientações com relação a normas de execução e segurança do trabalho:

10.9.1. Manter seus funcionários devidamente uniformizados, identificados com crachás e
utilizando equipamentos de segurança durante a execução das atividades de instalação;

10.9.2. A CONTRATADA deverá executar as atividades de instalação de forma a não afetar os
serviços em funcionamento nos locais de instalação, garantindo a continuidade desses
serviços aos seus usuários;
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10.9.3. A CONTRATADA deverá comunicar previamente à CONTRATANTE possíveis
interrupções de outros serviços ou parada de equipamentos, em decorrência da execução
das atividades de instalação, para que sejam tomadas as devidas providências;

10.9.4. A CONTRATADA deverá apresentar previamente quaisquer alterações relacionadas
com a execução das atividades à CONTRATANTE, para análise e aprovação.

10.10. Toda solicitação de suporte emitida pela CONTRATANTE deverá ser registrada e
controlada através de uma Central de Suporte a ser disponibilizada pela CONTRATADA.

10.11. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma Central de Suporte que deve abranger
abertura e controle de incidentes, resolução de dúvidas correlatas à solução implantada,
assistência e suporte técnico, exclusivamente em relação ao escopo deste instrumento.
10.12. A instalação e a configuração do hardware e do software serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

10.13. A manutenção preventiva compreende a limpeza interna geral e verificação das
condições de funcionamento das peças e componentes.

10.13.1.

A CONTRATADA deverá efetuar no mínimo 1 (uma) manutenção preventiva

anual por equipamento contratado.

10.14. A manutenção corretiva compreende a eliminação de defeitos ou problemas dos
equipamentos e softwares, inclusive os ocasionados por problemas de operação
(atolamento de papel, ajustes de bandeja, etc.), promovendo as reparações necessárias,
mantendo-os em perfeito funcionamento.

10.15. Considera-se prazo para solução do problema o período compreendido entre o
horário de comunicação do chamado de suporte técnico feito pela Contratante e o horário
término da solução, quando o equipamento estiver em condições normais de operação.
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10.16. A Contratada não poderá, em nenhuma hipótese, negar-se a registrar nenhum
chamado relacionado ao equipamento instalado, ainda que se conclua, ao final, que a
solução do incidente não seja de responsabilidade do fornecedor/fabricante.

10.17. A Contratada deverá emitir um Relatório de Atendimento Técnico, para cada
chamado de suporte técnico, atendido e concluído, no qual constem os horários de
chamado, de início de atendimento e de conclusão dos serviços, o número da Ordem de
Serviço, bem como a identificação dos equipamentos que apresentarem defeito, serviços
executados, responsável pelo serviço e quaisquer outras anotações pertinentes.

10.18. Todas as aberturas e registro de chamados, bem como o acompanhamento e
conclusão, deverão ser feitos pela ferramenta informatizada pela CONTRATADA.

10.18.1. Todo chamado a ser aberto deverá conter, minimamente, o usuário solicitante, a
localidade, o horário de abertura pelo usuário, início e término do atendimento do chamado,
identificação da impressora, número de série do equipamento, a descrição do chamado e a
solução aplicada.

10.19. Constatada a necessidade de remoção do equipamento das instalações da
Contratante, a Contratada deverá substituí-lo imediatamente por outro idêntico ou superior,
e configurá-lo adequadamente, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sendo que, em
caso do retorno do equipamento original, deverá ser restabelecida de igual forma as
configurações originais;

10.20. Não se admitirá a remoção para laboratório e/ou substituição temporária de
equipamento dos locais sem documento comprobatório da CONTRATADA para fins de
controle, cujo modelo de documento deverá ser formalizado junto ao CONTRANTE até o
início da implantação dos equipamentos contratados;
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10.21. Independente da substituição mencionada no parágrafo anterior, a Contratada
deverá substituir em até 02 (dois) dias úteis, sem ônus para a CONTRATANTE, os
equipamentos que apresentarem, em período de 60 (sessenta) dias, acima de 05 (cinco)
intervenções de manutenção corretivas registradas;

10.22. Caso a Contratante necessitar a mudança do equipamento para outro local no
mesmo município, será obrigatório o registro do chamado para realocação do equipamento
para o novo endereço.

10.22.1.

A transferência será realizada sem ônus para CONTRATANTE.

10.22.2.

O prazo máximo para a mudança do equipamento é de 48 (quarenta e oito)

horas corridas para a Capital e localidades distantes em até 100 km. Para o interior, a
CONTRATADA deverá realocar os equipamentos em 96 (noventa e seis) horas corridas;

10.23. Caso seja necessária a mudança do modelo do equipamento, a instalação e
configuração nos equipamentos da CONTRANTANTE será de responsabilidade da
CONTRATADA.

10.24. A CONTRATADA deverá fornecer ao CONTRATANTE um relatório mensal
consolidando todos os chamados e atendimentos ocorridos no mês constando o
órgão/instituição, número do chamado, o local de atendimento, a data e horário de abertura
do chamado e a data e horário de solução do problema.

10.25. A CONTRANTE deverá disponibilizar uma impressora de backup a cada 30(trinta)
impressoras CONTRATADAS alocadas na mesma localidade.

10.25.1.

A impressora de backup a ser fornecida deverá ser do modelo que foi mais

demandado pelo CONTRATANTE para aquela localidade.
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10.25.2.

A utilização do Backup não isenta a CONTRATADA de cumprir os níveis de

serviços descritos, pois o chamado é fechado apenas quando é realizado a solução do
problema e consequente fechamento da demanda. Caso o CONTRATANTE não reabra o
chamado num prazo de 16 horas úteis, o chamado é fechado de forma definitiva.

11. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

11.1. Seguem abaixo as exigências MÍNIMAS referentes às especificações técnicas dos
equipamentos e serviços dos itens acima descritos:

11.1.1. Lote 01 – Impressoras e Multifuncionais
ITEM 01 - IMPRESSORA COLORIDA 30PPM
Tecnologia

LASER/LED/CERA/TINTA

Funções

Impressora

Velocidade Mínima de Impressão

30 ppm

Tamanho de Papel

A5, A4, Carta até Ofício
Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e

Suporte para tipos de mídia

envelopes.

Gramatura do papel

75 g/m²

Resolução Mínima Impressão (dpi) 1200 x 600 dpi
Processador (Mhz)

500 Mhz

Memória Mínima

512 MB

Drivers

PCL 6 ou similares, PS3 ou similares

Compatível

com

Sistemas Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux /

Operacionais

Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação

250 folhas
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Saída de papel

125 folhas

Interface

Placa Interna 10/100/ Base TX Ethernet

Utilitário de Administração

Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo HTTP

Ciclo de Trabalho Mensal

20.000 Páginas
De

acordo

com

as

localidades

de

instalação

dos

equipamentos no Estado de Minas Gerais ou nos seguintes
Escritórios de Representação: do Governo MG em Brasília, da
Secretaria de Estado de Fazenda de MG nos Estados de São
Tensão

Paulo e Rio de Janeiro.
ITEM 3 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA 35PPM

Tecnologia

LASER/LED/CERA/TINTA

Funções

Impressora

Velocidade Mínima de Impressão

35 ppm

Tamanho de Papel

A5, A4, Carta até Ofício
Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e

Suporte para tipos de mídia

envelopes.

Gramatura do papel

75 g/m²

Resolução Mínima de impressão
(dpi)

1200 x 600dpi

Processador (Mhz)

600 Mhz

Memória Mínima

256 MB

Drivers

PCL 6 ou similares, PS3 ou similares

Compatível

com

Sistemas Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux /

Operacionais

Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação

250

Saída de papel

150
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Interface

Placa Interna 10/100/ Base TX Ethernet

Utilitário de Administração

Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo HTTP

Ciclo de Trabalho Mensal

50.000 Páginas
De

acordo

com

as

localidades

de

instalação

dos

equipamentos no Estado de Minas Gerais ou nos seguintes
Escritórios de Representação: do Governo MG em Brasília, da
Secretaria de Estado de Fazenda de MG nos Estados de São
Tensão

Paulo e Rio de Janeiro.

ITEM 5 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 35PPM
Tecnologia

LASER/LED/CERA/TINTA
Impressora, Copiadora, Scanner para e-mail, USB, REDE,

Funções

FAX.

Velocidade Mínima de Impressão

35 ppm

Tamanho de Papel

A5, A4, Carta até Ofício.
Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e

Suporte para tipos de mídia

envelopes

Gramatura do papel

75 g/m²

Resolução Mínima

1200 x 600dpi

Processador

750 Mhz

Memória Mínima

512 MB

Drivers

PCL 6 ou similares, PS3 ou similares e PDF

Compatível com Sistemas Operacionais

Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux /
Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação

500 folhas

Saída de papel

250 folhas
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Interface

Placa Interna 10/100/Base TX Ethernet

Utilitário de Administração

Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo HTTP

Ciclo de Trabalho Mensal

50.000 Páginas/mês

Redução e Ampliação

25% - 400%

Seletor de Cópias

01 a 99

Duplex Automático

Impressão/Cópia/Digitalização P&B-Colorida

Tela de acesso

LCD/LED/OLED

De acordo com as localidades de instalação dos
equipamentos no Estado de Minas Gerais ou nos
seguintes Escritórios de Representação: do Governo MG
em Brasília, da Secretaria de Estado de Fazenda de MG
Tensão

nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

ITEM 6 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 35PPM COM SENSOR DE
APROXIMAÇÃO
Tecnologia

LASER/LED/CERA/TINTA
Impressora, Copiadora, Scanner para e-mail, USB, REDE,

Funções

FAX

Velocidade Mínima de Impressão

35 ppm

Tamanho de Papel

A5, A4, Carta até Ofício
Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e

Suporte para tipos de mídia

envelopes

Gramatura do papel

75 g/m²

Resolução Mínima

1200 x 600dpi

Processador

750 Mhz

Memória Mínima

512 MB
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Drivers

PCL 6 ou similares, PS3 ou similares e PDF

Compatível

com

Sistemas Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux /

Operacionais

Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação

500 folhas

Saída de papel

250 folhas

Interface

Placa Interna 10/100 Base TX Ethernet
Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo

Utilitário de Administração

HTTP

Ciclo de Trabalho Mensal

50.000 Páginas/mês

Redução e Ampliação

25% - 400%

Seletor de Cópias

01 a 99

Duplex Automático

Impressão/Cópia/Digitalização P&B-Colorida

Tela de acesso

LCD/LED/OLED
Possuir conformidade com a norma ISO 14443 A

Sensor aproximação crachá

(Proximity cards), frequência de operação: 13,56 MHz ,
alcance de leitura: 2 cm
De acordo com as localidades de instalação dos
equipamentos no Estado de Minas Gerais ou nos
seguintes Escritórios de Representação: do Governo MG
em Brasília, da Secretaria de Estado de Fazenda de MG

Tensão

nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

ITEM 8 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 55PPM
Tecnologia
Funções

LASER/LED/CERA/TINTA
Impressora, Copiadora, Scanner para e-mail, USB, REDE,
FAX
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Velocidade Mínima de Impressão

55 ppm

Tamanho de Papel

A5, A4, Carta até Ofício

Digitalização

A5 , A4

Suporte para tipos de mídia

Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e
envelopes.

Gramatura do papel

75 g/m²

Resolução Mínima de Impressão

1200 x 600 dpi

Processador

800 Mhz

Memória Mínima

1 GB

Capacidade do Disco Rígido

128GB

Drivers

PCL 6, PS3 e PDF

Compatível

com

Sistemas Windows XP / Server 2003 ou superior/ Vista / Linux /

Operacionais

Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação

1000 folhas

Saída de papel

300 folhas

Interface

Placa Interna 10/100 Base TX Ethernet

Utilitário de Administração

Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo HTTP

Ciclo de Trabalho Mensal

200.000 Páginas

Redução e Ampliação

25% - 400%

Seletor de Cópias

01 a 999

Duplex Automático

Impressão/Cópia/Digitalização P&B-Colorida

Tela de acesso

LCD/LED/OLED
De acordo com as localidades de instalação dos

Tensão

equipamentos no Estado de Minas Gerais ou nos seguintes
Escritórios de Representação: do Governo MG em Brasília,
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da Secretaria de Estado de Fazenda de MG nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro.

ITEM 10 - IMPRESSORA COLORIDA A3 30PPM
Tecnologia

LASER/LED/CERA/TINTA

Funções

Impressora

Velocidade Mínima de Impressão

30ppm

Tamanho de Papel

A3
Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e

Suporte para tipos de mídia

envelopes

Gramatura do papel

75 g/m²

Resolução Mínima Impressão (dpi)

1200 x 600 dpi

Processador (Mhz)

500Mhz

Memória Mínima

512 MB

Drivers

PCL 6 ou PCL 5 ou similares, PS3 ou similares

Compatível

com

Sistemas Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux /

Operacionais

Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação

350 folhas

Saída de papel

250 folhas

Interface

Placa Interna 10/100 Base TX Ethernet

Utilitário de Administração

Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo HTTP

Ciclo de Trabalho Mensal

20.000Páginas
De acordo com as localidades de instalação dos
equipamentos no Estado de Minas Gerais ou nos seguintes

Tensão

Escritórios de Representação: do Governo MG em Brasília,
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da Secretaria de Estado de Fazenda de MG nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro.

ITEM 12 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 40PPM – A3
Tecnologia

LASER/LED/CERA/TINTA
Impressora, Copiadora, Scanner para e-mail, USB, REDE,

Funções

FAX

Velocidade Mínima de Impressão

40 ppm

Tamanho de Papel

A5, A4, A3, Carta até Ofício
Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e

Suporte para tipos de mídia

envelopes

Digitalização

A5 até A3

Gramatura do papel

75 g/m²

Resolução Mínima

1200 x 600 dpi

Processador

800 Mhz

Memória Mínima

512 MB

Drivers

PCL 6 ou similares, PS3 ou similares e PDF

Compatível com Sistemas Operacionais

Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux /
Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação

1000 folhas

Saída de papel

250 folhas

Interface

Placa Interna 10/100 Base TX Ethernet

Utilitário de Administração

Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo HTTP

Ciclo de Trabalho Mensal

50.000 Páginas/mês

Redução e Ampliação

25% - 400%

Seletor de Cópias

01 a 999
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Duplex Automático

Impressão/Cópia/Digitalização P&B-Colorida

Tela de acesso

LCD/LED/OLED

De acordo com as localidades de instalação dos
equipamentos no Estado de Minas Gerais ou nos
seguintes Escritórios de Representação: do Governo MG
em Brasília, da Secretaria de Estado de Fazenda de MG
Tensão

nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

ITEM 13 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 40PPM – A3 – COM MÓDULO DE
ACABAMENTO. *
Tecnologia

Digitalização
Gramatura do papel
Resolução Mínima
Processador
Memória Mínima
Drivers

LASER/LED/CERA/TINTA
Impressora, Copiadora, Scanner para e-mail, USB, REDE,
FAX
40 ppm
A5, A4, A3, Carta até Ofício
Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e
envelopes
A5 até A3
75 g/m²
1200 x 600 dpi
800 Mhz
512 MB
PCL 6 ou similares, PS3 ou similares e PDF

Compatível com Sistemas
Operacionais

Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux /
Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação
Saída de papel
Interface

1000 folhas
250 folhas
Placa Interna 10/100 Base TX Ethernet

Utilitário de Administração

Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo
HTTP

Funções
Velocidade Mínima de Impressão
Tamanho de Papel
Suporte para tipos de mídia

Ciclo de Trabalho Mensal
Redução e Ampliação
Seletor de Cópias
Duplex Automático
Tela de acesso
Tensão

50.000 Páginas/mês
25% - 400%
01 a 999
Impressão/Cópia/Digitalização P&B-Colorida
LCD/LED/OLED
De acordo com as localidades de instalação dos
equipamentos no Estado de Minas Gerais ou nos
seguintes Escritórios de Representação: do Governo MG
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em Brasília, da Secretaria de Estado de Fazenda de MG
nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

*Módulos de acabamento para impressoras monocromáticas A3 de impressão,
características mínimas:
a) Classificação e alceamento automático;
b) Grampeamento multiposição, capacidade até 50 folhas;

11.1.2. Lote 02 – Impressora Multifuncional Monocromática 65ppm – A3
ITEM 01 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 65PPM – A3 – COM MÓDULO DE
ACABAMENTO. *
Tecnologia

LASER/LED/CERA/TINTA
Impressora, Copiadora, Scanner para e-mail, USB, REDE,

Funções

FAX

Velocidade Mínima de Impressão

65 ppm

Tamanho de Papel

A5, A4, A3, Carta até Ofício
Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e

Suporte para tipos de mídia

envelopes

Digitalização

A5 até A3
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Gramatura do papel

75 g/m²

Resolução Mínima

1200 x 1200 dpi

Processador

800 Mhz

Memória Mínima

1024 MB

Drivers

PCL 6 ou similares, PS3 ou similares e PDF

Compatível

com

Sistemas Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux /

Operacionais

Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação

1000 folhas

Saída de papel

300 folhas

Interface

Placa Interna 10/100 Base TX Ethernet
Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo

Utilitário de Administração

HTTP

Ciclo de Trabalho Mensal

200.000 Páginas/mês

Redução e Ampliação

25% - 400%

Seletor de Cópias

01 a 999

Duplex Automático

Impressão/Cópia/Digitalização P&B-Colorida

Tela de acesso

LCD/LED/OLED
De acordo com as localidades de instalação dos
equipamentos no Estado de Minas Gerais ou nos
seguintes Escritórios de Representação: do Governo MG
em Brasília, da Secretaria de Estado de Fazenda de MG

Tensão
11.1.2.1.

nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
*Módulos de acabamento para as impressoras monocromáticas A3 de

impressão, características mínimas:
a)

Classificação e alceamento automático;

b)

Grampeamento multiposição, capacidade até 50 folhas;
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c)

Grampeamento tipo livreto

d)

Perfurador 2 ou 3 furos;

e)

Grampos inclusos, sendo a quantidade estimada por equipamento de: 25.000

unidades/mês comuns e 15.000 unidades/mês livretos

11.1.3. Lote 03 - Impressora Monocromática 28ppm *630Wattz
ITEM 1 – IMPRESSORA MONOCROMÁTICA 28 PPM * 630WATTZ
Tecnologia

LASER/LED/CERA/TINTA

Funções

Impressora

Velocidade Mínima de Impressão

28 ppm

Tamanho de Papel

A5, A4, Carta até Ofício
Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e

Suporte para tipos de mídia

envelope

Gramatura do papel

75 g/m²

Resolução Mínima de impressão (dpi)

1200 x 600dpi

Processador (Mhz)

600 Mhz

Memória Mínima

128 MB

Drivers

PCL 6 ou similares, PS3 ou similares

Compatível com Sistemas Operacionais

Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux /
Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação

250

Saída de papel

150

Interface

Placa Interna 10/100/ Base TX Ethernet

Utilitário de Administração

Baseado em Web, com acesso via browser, protocolo HTTP

Ciclo de Trabalho Mensal

50.000 Páginas

Tensão

De

acordo

com

as

localidades

de

instalação

dos
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equipamentos em Minas Gerais.
Potência Elétrica Máxima

630 Wattz

11.1.4. Lote 04 – Impressoras Térmicas e Etiquetas
ITEM 01: IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA - 128MB
Tecnologia

Impressão transferência térmica e térmica direta

Funções

Imprimir código de barras, textos e gráficos

Velocidade Mínima de Impressão

6” por segundo (152 mm por segundo)

Tamanho de impressão máximo

991 mm

Largura de impressão máxima

4,09" (104 mm)

Largura máxima da mídia

114 mm

Comprimento de Impressão em
203dpi

3.988mm

Resolução Mínima

203 dpi/ 08 pontos por mm

Sensores de mídia

Reflexivos e transmissivos

Memória Mínima

128MB flash - 128MB DRAM

Capacidade
Ribbons

de
com

trabalhar
a

com Comprimento padrão 300m/984

seguinte

especificação

Largura 40mm/1.57 "para 110mm/4.33"

Interface mínima

USB 2.0 e Serial RS-232

Conectividade

Print Server ethernet 10/100 ou nativo

Características elétricas mínimas

Fonte universal automática 100-240V
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Peso máximo

12.0Kg

ITEM 02: IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA DESKTOP
Tecnologia

Impressão térmica e térmica direta

Funções

Imprimir código de barras, textos e gráficos

Velocidade Mínima de Impressão

4” por segundo (102 mm por segundo)

Tamanho de impressão mínimo

39” /990 mm

Largura de impressão máxima

4,09" (104 mm)

Largura máxima da mídia

4.25/108 mm
Lineares: CÓDIGO 11, CÓDIGO 39, CÓDIGO 93,
UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14,
UPC E EAN COM 2 OU 5 DÍGITOS SUPLEMENTARES,

Padrões lineares e bidimensionais de PLESSEY, 2-DE-5 PADRÃO, 2-DE-5 INDUSTRIAL, 2-DE-5
INTERCALADO, LOGOMARS, MSI, CODABAR.

códigos de barra

Bidimensionais: CODABLOCK, PDF417(MicroPDF-417 e
MacroPDF-417), CÓDIGO 49, DATA MATRIX, MAXICODE,
CÓDIGO QR.
Resolução Mínima

203 dpi/ 08 pontos por mm

Processador

Dedicado

Sensores de mídia

Reflexivos e transmissivos

Memória Mínima

8MB SDRAM e 4 Mbytes Flash

Capacidade

de

trabalhar

com Diâmetro externo máximo: 1.34” / 34 mm;

Ribbons com a seguinte especificação Comprimento padrão: 244’ (74m)
Rótulos (seccionados ou contínuos, térmicos ou de
transferência térmica)
Tipos de mídia em rolo ou dobrados

Etiquetas (seccionadas ou contínuas, térmicas ou de
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transferência térmica)
Recibos (contínuos ou térmicos)
Pulseiras (térmicas ou de transferência térmicas)
Interface mínima

USB V1.1 ou superior, paralela, serial

Características elétricas

Fonte universal automática 90 a 240V AC, 50/60 hz

11.1.4.1.

Os itens 9, 10, 16 pertencentes ao Lote 04, devem ser fornecidos

acompanhados de laudo de citotoxicidade emitido por lote e por laboratório de fé pública e
acreditado pela ANVISA. O Laudo apresentado deve ser emitido em nome do fabricante das
etiquetas e não da Matéria Prima, quando não se tratar da mesma empresa, de modo a
garantir a utilização dos lotes de Matérias Primas testadas, e de forma definitiva avaliar o
potencial de citotoxicidade In vitro (Reatividade Biológica In Vitro) pelo método de Difusão
em Agar, e os resultados dos testes não podem de forma alguma apresentar efeito tóxico p/
linhagem celular NCTC Clone 929 (ATCC CCL-1).
11.1.4.2.

Caso a licitante, não seja a fabricante das etiquetas, a mesma deve apresentar

no ato de assinatura do contrato declaração da fabricante das etiquetas, declarando que a
fabricante está ciente de suas responsabilidades técnicas, e concorda com os termos e
quantidades a serem fornecidas durante toda a vigência do contrato.
11.1.4.3.

O Laudo de Citotoxidade deverá ser emitido para cada lote enviado para a

CONTRATANTE.
11.1.4.4.

Deverá constar a identificação do lote e da matéria prima utilizada em cada

rolo enviado para a CONTRATANTE.
11.1.5.

Lote 05 – Impressoras Matriciais

ITEM 01: Impressora Matricial
Tecnologia

Impressora matricial de carro largo, 9 agulhas

Velocidade de impressão em cps Imprimir código de barras, textos e gráficos
Mecanismo de alimentação do
papel

Frontal, inferior, superior
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Durabilidade mínima da cabeça
de impressão

400 milhões de caracteres

Buffer mínimo de

128 kb

Portas

Paralela, USB1.1

Cópias

Original + 6 cópias

Compatibilidade

ESC/P, Windows, IBM PPDS, Oki Microline

Linguagem das impressoras

ESC/P, IBM

Quantidade de colunas

136

Largura da coluna

15 cpi: 204 caracteres, 10 cpi: 136 caracteres, 12 cpi: 163
caracteres, 17 cpi: 233 caracteres, 20 cpi: 272 caracteres
Matrix 2 de 5, Codabar (NW-7), POSTNET, Code 128, Code 39,

Código de barras

UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 de 5, EAN-8, EAN-13
Bloqueio do painel, Ajuste de funções por defeito, Controle
de posição do papel, Ajuste da parte superior do formulário,
Micro ajuste, Expulsão, Carga, Alimentação de formulários,

Funções Mínimas do Painel de Alimentação de linhas, Seleção de bandeja, Rasgado, Pausa,
controle

Fonte

Frequência

50 ~ 60 Hz
Alimentador de folhas soltas de até 50 folhas ou 25
envelopes, 01 tracionador, 01 cabo USB, 01 cabo Paralelo, 02
fitas de impressão – Original do Fabricante, 01 cabo de
alimentação,

CD

com

Drivers

e

manual

Itens Obrigatórios

instruções/instalação

Interface

Placa Interna ou Externa - 10/100 Base TX Ethernet

11.1.6.

de

Lote 06 – Locação de Scanner
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Item 01 – Scanner de Mesa
Possuir tecnologia CCD (Charge Coupled Device) ou
Tecnologia

CIS (Contact Image Sensor) ou CISM (Contact Image
Sensor Module)

Fonte de Iluminação

Lâmpada LED

Resolução de saída mínima

100 dpi (cem pontos por polegada)

Resolução de saída máxima

600 dpi (seiscentos pontos por polegada)

Resolução óptica de captura

600 dpi (seiscentos pontos por polegada)
Capacidade de captura de imagens nos modos

Modo de Captura de Imagens

simplex (frente) e duplex (frente e verso)
Capacidade de captura de imagens bitonal (preto e

Imagens Bitonal
Velocidade

de

branco) e colorido
varredura

mínima

varredura

mínima

(simplex) em cores
Velocidade

de

(simplex) preto e branco
Velocidade

de

varredura

mínima

varredura

mínima

(duplex) em cores
Velocidade

de

(duplex) preto e branco
Alimentador

automático

de

documentos (ADF)
Tipos de papel
Faixa de gramatura do papel (entre
mínima e máxima)
Volume diário recomendado

20 ppm a 200 dpi

20 ppm a 200 dpi

40 ipm a 200 dpi

40 ipm a 200 dpi

50 páginas
A4, Carta e Ofício
Entre 45g/m2 a 100g/m2
1.000 páginas
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Alimentação

110 volts

Interface

USB 2.0 ou superior

Formatos de saída

(PDF pesquisável) e (PDF) e (JPG) e (RTF ou DOC)

Compatível com Sistemas Operacionais

Windows XP / Vista / Linux / Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1

Requisito Software
Permitir o ajuste manual e automático
da orientação das imagens digitalizadas

Obrigatório

Realizar autorrotação das imagens
(90º,

180º,

alimentação

270º),
de

permitindo

documentos

a
em

Obrigatório

posições diferentes.
Capacidade de recorte automática de
tamanho da imagem dos documentos Obrigatório
(auto-cropping).
Permitir

reconhecimento

ótico

de

caracteres (OCR) com suporte em Obrigatório
Português do Brasil
Permitir eliminação de bordas pretas

Obrigatório

Deverá possuir driver TWAIN

Obrigatório

Item 02 – Scanner Alto Desempenho
Possuir tecnologia CCD (Charge Coupled Device) ou
Tecnologia

CIS (Contact Image Sensor) ) ou CISM (Contact Image
Sensor Module)

Fonte de Iluminação

Lâmpada LED
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Resolução de saída

100 a 600 dpi (pontos por polegada)

Resolução óptica de captura

600 dpi (seiscentos pontos por polegada)
Capacidade de captura de imagens nos modos

Modo de Captura de Imagens

simplex (frente) e duplex (frente e verso)
Capacidade de captura de imagens bitonal (preto e

Imagens Bitonal
Velocidade

de

branco) e colorido
varredura

mínima

varredura

mínima

(simplex) em cores
Velocidade

de

(simplex) preto e branco
Velocidade

de

varredura

mínima

varredura

mínima

(duplex) em cores
Velocidade

de

(duplex) preto e branco
Alimentador

automático

de

documentos (ADF)
Tipos de papel
Faixa de gramatura do papel (entre
mínima e máxima)

50 ppm a 200 dpi

50 ppm a 200 dpi

100 ipm a 200 dpi

100 ipm a 200 dpi

100 páginas
Carta, Ofício, A4, A5, personalizado, papel longo de
até 864 mm (34 pol.)
Entre 49 a 120 g/m² (13 a 32 lb)

Tipos de Mídia aceitos

Papel (comum, jato de tinta, fotográfico)

Volume diário recomendado

3.000 páginas

Alimentação

110 volts

Interface

USB 2.0 ou superior

Formatos de saída

(PDF pesquisável) e (PDF) e (JPG) e (RTF ou DOC),
BMP, TIFF, PNG, TXT, HTML, WPD, XML, XLS, XPS
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Compatível com Sistemas Operacionais

Windows XP / Vista / Linux / Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1

Requisito Software
Permitir o ajuste manual e automático
da orientação das imagens digitalizadas

Obrigatório

Realizar autorrotação das imagens (90º,
180º, 270º), permitindo a alimentação Obrigatório
de documentos em posições diferentes.
Capacidade de recorte automática de
tamanho da imagem dos documentos Obrigatório
(auto-cropping).
Permitir

reconhecimento

ótico

de

caracteres (OCR) com suporte em Obrigatório
Português do Brasil
Permitir eliminação de bordas pretas

Obrigatório

Permitir a separação por lote

Obrigatório

Detecção de código de barras

Obrigatório

Deverá possuir driver TWAIN

Obrigatório

Item 03 - Scanner Portátil
Scanner portátil colorido A4, simplex.
Tecnologia

Possuir tecnologia CCD (Charge Coupled Device) ou
CIS (Contact Image Sensor) ou CISM (Contact Image
Sensor Module)

Fonte de Iluminação

Lâmpada LED

Resolução de saída

600 dpi
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Resolução óptica de captura

600 dpi

Modo de Captura de Imagens

Simplex
Capacidade de captura de imagens bitonal (preto e

Imagens Bitonal
Velocidade

de

branco) e colorido
varredura

mínima

varredura

mínima

(simplex) em cores
Velocidade

de

(simplex) preto e branco
Tipos de papel
Faixa de gramatura do papel (entre
mínima e máxima)
Alimentação
Interface
Formatos de saída

07 ppm a 200 dpi

07 ppm a 200 dpi
A4, Carta e Ofício
Entre 60g/m2 a 100g/m2
110 volts
Interface USB 2.0, Mini USB 2.0 ou Micro USB 2.0 ou
superior

(PDF pesquisável) e (PDF) e (JPG) e (RTF ou DOC)
Deverá ser fornecido com no mínimo (1) uma bateria

Bateria

(interna ou externa) de lítio (LI-ION) ou um conjunto
de pilhas (NI-MH, alcalinas ou de Lítio), ou funcionar
através da energia da porta USB.

Requisito Software
Permitir o ajuste manual e automático da orientação das imagens digitalizadas

Obrigatório

Realizar autorrotação das imagens (90º, 180º, 270º), permitindo a alimentação
de documentos em posições diferentes.

Obrigatório

Capacidade de recorte automática de tamanho da imagem dos documentos
(auto-cropping).

Obrigatório

Permitir reconhecimento ótico de caracteres (OCR) com suporte em Português
do Brasil

Obrigatório

76

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC

Permitir eliminação de bordas pretas

Obrigatório

12. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO
12.1. O prazo de instalação e disponibilização para utilização dos mesmos, contado a partir
do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho ou da autorização de fornecimento,
será de 30 (trinta) dias corridos quando a quantidade não ultrapassar 100 (cem)
equipamentos ou de 60 (sessenta) dias para as demais quantidades solicitadas, contadas
mensalmente, por cada órgão participante do registro de preços.
12.2. Todas as entregas acima de 30(trinta) dias corridos deverão ser acompanhadas com
um Plano de Projeto contendo no mínimo: definição de objetivos do projeto, plano do
projeto, estrutura organizacional do projeto, estratégias de implementação, riscos de
implementação e cronograma de execução com reuniões periódicas (no mínimo uma
quinzenal) entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
12.3. Local de entrega: os equipamentos deverão ser entregues nas unidades
administrativas dos órgãos participantes, localizadas dentro dos limites territoriais do Estado
de Minas Gerais ou nos seguintes Escritórios de Representação: do Governo MG em Brasília,
da Secretaria de Estado de Fazenda de MG nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro
durante o horário de funcionamento destas, estar discriminado no contrato, na autorização
de fornecimento ou em documento anexo à Nota de Empenho.
12.4. A previsão da alocação dos equipamentos (Lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 06) em cada
localidade será conforme o estabelecido no Anexo II. A CONTRATANTE poderá realizar
alterações nos endereços de entrega dos equipamentos.
12.5. A montagem e a instalação dos equipamentos deverão ser feitas pelo fornecedor nos
locais de entrega indicados pelo órgão, salvo se disposto em contrário no contrato, na
autorização de fornecimento ou em documentos anexo à Nota de Empenho.
12.6. A CONTRATADA deverá realizar no mínimo os seguintes testes no momento da
instalação dos equipamentos:
12.6.1. Para o Lote 01, Lote 02 e Lote 03:
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12.6.1.1.

Envio de folha de teste de impressão nas diversas impressoras instaladas no

Órgão/Entidade, permitindo o teste de roteamento de impressão em pontos múltiplos nas
localidades em que as impressoras foram colocadas em rede;
12.6.1.2.

Teste de liberação de documento, com inserção de senha, nos equipamentos

instalados nas ilhas de impressão, salas de gabinete e nas centrais de reprografia e
impressão;
12.6.1.3.

Verificação do registro da impressão no software (bilhetagem);

12.6.1.4.

Exibição de relatórios com informações sobre a bilhetagem (usuário,

quantidade impressa, máquina utilizada, centro de custo) tanto para cópia quanto para a
impressão.
12.6.2. Para o Lote 04
12.6.2.1.

Envio de folha de teste de impressão nas diversas impressoras instaladas no

Órgão/Entidade. A impressora deve ser compartilhada via rede lógica e instalada em outro
computador da mesma rede. Após a instalação no computador remoto, deve enviar um
teste de impressão a fim de verificar o funcionamento do envio de impressão via rede.
12.6.3. Para o Lote 05
12.6.3.1.

Envio de folha de teste de impressão nas diversas impressoras instaladas no

Órgão/Entidade. A impressora deve ser compartilhada via rede lógica e instalada em outro
computador da mesma rede. Após a instalação no computador remoto, deve enviar um
teste de impressão a fim de verificar o funcionamento do envio de impressão via rede
12.6.4. Para o Lote 06
12.6.4.1.

Escaneamento de folha de teste nos diversos scanners instalados no

Órgão/Entidade, permitindo a visualização da imagem no equipamento em que o scanner
estiver instalado.
13. DO PRAZO DE SUPORTE TÉCNICO
13.1. O prazo de atendimento para solução do incidente/problema pela CONTRATADA será
de:
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13.1.1. 06 (seis) horas úteis, contadas do horário de abertura do chamado de suporte técnico
para Belo Horizonte –MG. Para cumprimento desta cláusula, 90% (noventa por cento) dos
chamados deverão ser atendidos dentro dos prazos estipulados e os 10% (dez por cento)
restantes, em até 48 (quarenta e oito) horas corridas.
13.1.2. 08 (oito) horas úteis, contadas do horário de abertura do chamado de suporte
técnico para a região metropolitana de Belo Horizonte (exceto a capital) e em localidades
situadas até 100Km (cem quilômetros) de Belo Horizonte –MG. Para cumprimento desta
cláusula, 90% (noventa por cento) dos chamados deverão ser atendidos dentro dos prazos
estipulados e os 10% (dez por cento) restantes, em até 48 (quarenta e oito) horas corridas.
13.1.3. 12 (doze) horas úteis, contadas da data de abertura do chamado de suporte técnico
para as demais localidades de Minas Gerais. Para cumprimento desta cláusula, 90% (noventa
por cento) dos chamados deverão ser atendidos dentro dos prazos estipulados e os 10% (dez
por cento) restantes, em até 72 (setenta e duas) horas corridas.
PRAZO MÁXIMO

PERCENTUAL

DE SOLUÇÃO EM

DOS

HORAS

CHAMADOS

Belo Horizonte

6 úteis

> 90%

Belo Horizonte

48 corridas

< 10%

8 úteis

> 90%

48 corridas

< 10%

12 úteis

> 90%

SERVIÇO

Manutenção
Corretiva
Manutenção
Corretiva
Manutenção
Corretiva

Manutenção
Corretiva

LOCALIDADE

Região

Metropolitana

de

Horizonte e localidades de até 100km
da Capital
Região

Metropolitana

de

Belo

Horizonte e localidades de até 100km
da Capital

Manutenção
Corretiva

Belo

Demais regiões de Minas Gerais
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Manutenção
Corretiva

Demais regiões de Minas Gerais

72 corridas

< 10%

Quadro resumo: Prazo máximo de solução de acordo com a localidade
13.1.4. A CONTRATADA deverá realizar a substituição do suprimento reserva vazio
(toner/cartucho de tinta/cera/fotocondutor ou correspondente nos seguintes prazos:
Prazo para substituição dos Suprimentos Reserva
Prazo Máximo de Entrega em

Localidade

horas úteis

Belo Horizonte

8horas úteis

Região Metropolitana de Belo Horizonte e localidades de
até 100km da Capital
Demais regiões de Minas Gerais

14 horas úteis
40 horas úteis

Prazo máximo de substituição do suprimento reserva
13.1.5. A CONTRATADA deverá realizar a entrega das etiquetas e Ribbons para o Lote 04
sempre em lote mínimo de 10 peças (etiquetas + Ribbons) no seguinte prazo:

Prazo para substituição dos Suprimentos Reserva
Localidade

Prazo Máximo de Entrega em horas úteis

Belo Horizonte

8horas úteis

Região Metropolitana de Belo Horizonte e
localidades de até 100km da Capital
Demais regiões de Minas Gerais

14 horas úteis
40 horas úteis

Prazo máximo de entrega de Ribbons e Etiquetas

13.1.6. A CONTRATADA deverá realizar a entrega das cópias e impressões - Lote 07 - no
seguinte prazo:
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Quantidade

Prazo Máximo para entrega em

Unidades/Páginas

horas úteis

0 a 1.000

Localidade

10 horas úteis
Belo Horizonte

Maior que 1.000

48 horas úteis

14. NÍVEL DE SERVIÇO – NS
14.1. A CONTRATADA deverá obedecer os seguintes Níveis de Serviço para os Lotes 01, 02,
03, 04,05,06 e 07, considerando também o modelo de faturamento de cada lote descrito no
item 15 deste Termo de Referência.
INDICADOR 01
Consertos – abertura de chamado para manutenção corretiva
Item

Finalidade

Descrição
Avaliar o cumprimento dos níveis de serviços estabelecidos para as
manutenções corretivas.

Meta a cumprir

90% das OS corretivas fechadas no prazo

Instrumento de medição

Software de abertura / fechamento de chamados

Forma de acompanhamento

Através do relatório mensal emitido pela CONTRATADA

Periodicidade

Mecanismo de Cálculo

Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das
aferições diárias)

Total de OS corretivas executadas dentro do prazo / Total de OS
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corretivas executadas no período = X1
Início de Vigência

Início da prestação dos serviços
Se X1 entre 0,90 e 1, M1 = 1
Se X1 entre 0,85 e 0,89, M1 = 0,9

Faixas

de

ajuste

no Se X1 entre 0,80 e 0,84, M1 = 0,8

pagamento (M1)

Se X1 entre 0,75 e 0,79, M1 = 0,7
Se X1 entre 0,70 e 0,74, M1 = 0,6
Se X1 abaixo de 0,70, M1 = 0,5
Se X1 abaixo de 0,45 por 3 (três) meses consecutivos, será

Sanções

considerada inexecução parcial do ajuste e a CONTRATANTE poderá
rescindir o contrato.

INDICADOR 02
Indisponibilidade dos sistemas –Gerenciamento, Bilhetagem e Cotas
Item

Finalidade

Descrição
Avaliar o cumprimento dos níveis de serviços para a disponibilidade
dos sistemas.

Meta a cumprir

90% disponibilidade integral dos sistemas

Instrumento de medição

Software de abertura / fechamento de chamados

Forma de acompanhamento

Através do relatório mensal emitido pela CONTRATADA

Periodicidade

Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das
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aferições diárias)
Somatório
Mecanismo de Cálculo

de

disponibilidade

integral

dos

sistemas

de

Gerenciamento, Bilhetagem, Gerenciamento de Cotas / 3 (Número
de sistemas críticos) = X2

Início de Vigência

Início da prestação dos serviços
Se X2 entre 0,90 e 1, M2 = 1
Se X2 entre 0,85 e 0,89, M2 = 0,9

Faixas

de

ajuste

pagamento (M2)

no Se X2 entre 0,80 e 0,84, M2 = 0,8
Se X2 entre 0,75 e 0,79, M2 = 0,7
Se X2 entre 0,70 e 0,74, M2 = 0,6
Se X2 abaixo de 0,70, M2 = 0,5
Se X2 abaixo de 0,75 por 3 (três) meses consecutivos, será

Sanções

considerada inexecução parcial do ajuste e a CONTRATANTE poderá
rescindir o contrato.

INDICADOR 03
Substituição dos Suprimentos Reservas
Item

Finalidade

Meta a cumprir

Descrição
Avaliar o cumprimento dos níveis de serviços para a troca de itens
de consumo.
90% dos chamados de substituição de suprimentos reservas
atendidos no prazo.
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Instrumento de medição

Software de abertura / fechamento de chamados

Forma de acompanhamento

Através do relatório mensal emitido pela CONTRATADA
Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das

Periodicidade

aferições diárias)
Total de chamados de substituição de suprimentos reservas no

Mecanismo de Cálculo

período atendidas no prazo / Total de chamados de substituição de
suprimentos reservas do período = X3

Início de Vigência

Início da prestação dos serviços
Se X3 entre 0,90 e 1, M3 = 1
Se X3 entre 0,85 e 0,89, M3 = 0,9

Faixas

de

ajuste

pagamento (M4)

no Se X3 entre 0,80 e 0,84, M3 = 0,8
Se X3 entre 0,75 e 0,79, M3 = 0,7
Se X3 entre 0,70 e 0,74, M3 = 0,6
Se X3 abaixo de 0,70, M3 = 0,5
Se X3 abaixo de 0,70 por 3 (três) meses consecutivos, será

Sanções

considerada inexecução parcial do ajuste e a CONTRATANTE poderá
rescindir o contrato.

INDICADOR 04
Prazo para entrega dos Serviços Gráficos
Item
Finalidade

Descrição

Avaliar o cumprimento dos níveis de serviços para a troca de itens
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de consumo.
Meta a cumprir

90% das OS abertas atendidas no prazo

Instrumento de medição

Software de abertura / fechamento de chamados

Forma de acompanhamento

Através do relatório mensal emitido pela CONTRATADA
Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das

Periodicidade

aferições diárias)

Mecanismo de Cálculo

Início de Vigência

Total de OS abertas e atendidas no prazo / Total de OS (ordem de
serviço) abertas no mês = X4.
Início da prestação dos serviços
Se X4 entre 0,90 e 1, M4 = 1
Se X4 entre 0,85 e 0,89, M4 = 0,9

Faixas

de

ajuste

pagamento (M4)

no Se X4 entre 0,80 e 0,84, M4 = 0,8
Se X4 entre 0,75 e 0,79, M4 = 0,7
Se X4 entre 0,70 e 0,74, M4 = 0,6
Se X4 abaixo de 0,70, M4 = 0,5
Se X4 abaixo de 0,70 por 3 (três) meses consecutivos, será

Sanções

considerada inexecução parcial do ajuste e a CONTRATANTE poderá
rescindir o contrato.

15.

FATURAMENTO

15.1. O faturamento referente aos serviços de outsourcing de impressão dar-se-á com
base nos quantitativos efetivamente impressos e validados pela CONTRATANTE.
15.2. O Modelo de Faturamento será diferente para cada Lote de itens e obedecerá as
legendas a seguir:
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VTL – Valor Total da Taxa de locação mês;



VFI – Valor total do Quantitativo de folhas impressas;



M1 – Resultado em percentual do indicador 1 - abertura de chamado para

manutenção corretiva;


M2 - Resultado em percentual do indicador 2 - indisponibilidade de sistemas;



M3 - Resultado em percentual do indicador 3- substituição de suprimentos reserva;



M4 – Resultado em percentual do indicador 4 – prazo para entrega Serviços Gráficos

15.3. Para os equipamentos dos Lotes: 01, 02 e 03 será realizado por taxa fixa de locação
(VTL) do item + quantitativo de folhas impressas (VFI) + aferição do Nível de Serviço
correspondente (NS).
15.3.1. Fórmula:
(VTL + VFI) x (M1+M2+M3) /3
15.4. Para os equipamentos do Lote 04, será realizado por taxa fixa de locação (VTL) para
as impressoras térmicas + aferição do Nível de Serviço correspondente (NS) + valor sobre a
quantidade

de

itens

(3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17)

mês

solicitados

pelo

CONTRATANTE.
15.4.1. Fórmula:
VTL x (M1+M3)/2 + Valor sobre a quantidade de Itens entregues
(3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;).
15.5. Para os equipamentos do Lote 05, será realizado por taxa fixa de locação (TL) do item
+ aferição do Nível de Serviço correspondente (NS).
15.5.1. Fórmula:
VTLx(M1+M3)/2
15.6. Para os equipamentos do Lote 06, será realizado por taxa fixa de locação (TL) do item
+ aferição do Nível de Serviço correspondente (NS).
15.6.1. Fórmula:
VTLx M1
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15.7. Para os itens do Lote 07, será realizado por unidade de serviço executada conforme
item do Lote + aferição do Nível de Serviço correspondente (NS).
15.7.1. Fórmula:
Valor Total dos itens solicitados x M4

16.

SUBCONTRATAÇÃO

16.1. A subcontratação somente será admitida para serviços de assistência técnica de
manutenção preventiva e corretiva para empresas que sejam autorizadas do fabricante dos
equipamentos fornecidos, a ser comprovado com declaração formal do fabricante dos
equipamentos.
16.2. Nos casos de subcontratação, a CONTRATADA deverá no ato da assinatura do
contrato, prestar todas as informações necessárias, tais como, relação atualizada das
empresas subcontratadas durante a vigência do contrato.

17.

DESCARTE DOS COMPONENTES E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

17.1. A proponente deverá garantir que os serviços prestados terão por base os princípios
de responsabilidade ambiental abaixo relacionados:
17.1.1. Além de fornecer os suprimentos, a CONTRATADA assumirá o compromisso de fazer
a coleta seletiva dos resíduos gerados com a prestação dos serviços (carcaças, cilindros e
demais peças e componentes) apresentando em sua proposta detalhes do programa de
descarte a ser adotado na execução, em que fique evidenciado o não impacto ambiental e
eventuais compromissos sociais pertinentes;
17.1.2. A CONTRATADA deverá utilizar metodologias de operação e manutenção aderentes
às melhores práticas, que contribuam para redução do impacto ambiental ocasionado pela
geração de resíduos provenientes dos produtos/serviços ofertados;
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17.1.3. Os resíduos gerados (toners, cartuchos, fusores e os demais componentes e peças)
durante a prestação dos serviços contratados deverão ser recolhidos de forma sistematizada
e periódica pela CONTRATADA;
17.1.4. A CONTRATADA deverá definir, em comum acordo com o CONTRATANTE, a
implantação de políticas para mudanças nos hábitos e comportamentos dos seus
funcionários lotados nas instalações do CONTRATANTE, visando à conscientização e
sensibilização das questões ambientais;
17.1.5. A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento de todos os materiais de consumo já
utilizados pelo CONTRATANTE no prazo de 15 dias úteis, em quantidade mínima a ser
acordada com o CONTRATANTE, de forma a não deixar acumular os materiais utilizados sem
serventia nas localidades.

18.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

18.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
com as características, quantidades e prazos do objeto da licitação, através da apresentação
de atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
licitação, qualidade do material e da qualidade do serviço prestado.
18.1.1. Entende-se por compatibilidade das características, a prestação de serviços de
impressão e reprografia, com assistência técnica e reposição de peças e insumos; da
quantidade, a instalação de equipamentos em extensão territorial equivalente; do prazo, a
prestação dos serviços dentro dos prazos contratados, apurada através da informação da
qualidade do serviço prestado.
18.1.2. Para comprovação do quantitativo fornecido, poderão ser apresentados tantos
atestados quanto necessários para comprovar que a licitante prestou serviços.
18.1.3. Na comprovação descrita na cláusula anterior, serão considerados apenas os
atestados em conformidade com a cláusula 18.1 e que possuam a qualidade do serviço
prestado qualificada como boa ou superior. Entende-se por superior a qualificação muito
boa, ótima, excelente ou outros termos ou classificações similares a esses.
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18.2. Para efeito de comprovação da qualificação técnica, admite-se o somatório de
atestados que comprovem a execução dos respectivos serviços contratos em um parque
mínimo de 20% (vinte por cento) do quantitativo total do lote.
18.3. O percentual de 20% se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto a ser contratado no respectivo lote, ou seja, quantidade de equipamentos locados ou
serviço prestado (lote 7).
18.4. Em função do tamanho do projeto, é prudente considerar que a empresa
futuramente vencedora desse certame pudesse ter capilaridade e capacidade de
atendimento a este escopo, tendo em vista a extensão territorial de Minas Gerais e a
quantidade de municípios. Assim, a proponente do LOTE 01 deverá apresentar atestados
que comprovem a prestação dos serviços em no mínimo em 10 municípios distintos fora da
Capital do Estado em que presta o serviço.

19. VIGÊNCIA DO CONTRATO:
19.1.

O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses a contar da

data da publicação do Contrato, podendo ser prorrogado, limitado a 48 (quarenta e
oito) meses, nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93, exceto para o Lote
7.
19.2.

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses para o Lote 07

(Serviços Gráficos) a contar da data da publicação do Contrato, podendoser
prorrogado, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do Art. 57, II da Lei nº
8.666/93.

20. ADITIVO CONTRATUAL
20.1.

Caso haja necessidade de Aditivo de Contrato, que corresponda o

acréscimo/decréscimo de equipamentos para a CONTRATANTE, obedecidos os
limites legais, deverão ser observados os custos apresentados na Proposta
Comercial da CONTRATADA ou demonstrados em Planilha de Formação de Custos
adequada apresentada junto à assinatura do contrato;
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20.1.1. Até o 24º mês de contrato, todos os equipamentos acrescidos contratados
através de aditivo, deverão ser novos, sem uso;
20.1.2. Do 25º ao 36º mês de contrato, 80% (oitenta por cento) dos equipamentos
acrescidos contratados através de aditivo, poderão ser usados, com tempo de
uso de no máximo 12 (doze) meses, podem comprovados a partir de contadores
físicos com volumetria equivalente à estimativa prevista em contrato. Os 20%
(vinte por cento) restantes deverão ser novos, sem uso.

21. DO REAJUSTE
21.1.

Os preços são irreajustáveis no prazo inferior a 12(doze) meses, sendo que os

valores estipulados para os serviços e produtos poderão ser reajustados com base
na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, após o citado
período, contados a partir da data-limite de apresentação da proposta comercial.

Thiago Campos de Matos
Diretoria Central de Gestão de Recursos de TIC

Weslley Costa Nogueira
Diretor Central de Gestão de Recursos de TIC

Rodrigo Diniz Lara
Superintendente Central de Governança Eletrônica
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ANEXO II PREVISÃO DA ALOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
A planilha com a previsão de alocação de equipamentos poderá ser consultado no link
http://www.compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=807:licitacaoimpressoras&catid=21&Itemid=112
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PLANEJAMENTO SIRP Nº

(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone
Nome do Representante Legal
Identidade do Representante Legal
CPF do Representante Legal
Item

Descrição

Material Quantida
ou serviço
de
Unidade

Valor
unitário

Valor
total

Indicar a partir de relação acima conforme lote.
Prazo de Validade da Proposta
Local de Entrega
Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do Edital.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as
normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO IV - MODELOS DE DECLARAÇÕES
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A

______________________________,

CNPJ

nº.

________________,

com

sede

à______________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem
fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

A

______________________________,

CNPJ

nº.

________________,

com

sede

à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho
por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PLANEJAMENTO Nº 23/2016
Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por
intermédio do Centro de Serviços Compartilhados – CSC/SEPLAG, ÓRGÃO GERENCIADOR
deste Registro de Preços, e o(s) BENEFICIÁRIO(S) abaixo indicado(s), sujeitando-se às
determinações contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Estadual nº. 13.994, de
18/09/2001, Lei Estadual nº. 14.167, de 10/01/2002, Lei Estadual nº. 14.184, de 31/01/2002,
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27/01/2012, Decreto Estadual n.º 44.630, de 03 de outubro
de 2007, Decreto Estadual 44.786 de 18 de abril de 2008, Decreto Estadual n.º 44.787, de 18
de abril de 2008 e Decreto Estadual n° 46.311/2013, pelas condições estabelecidas pelo
edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - Planejamento nº 23/2016 e
demais normas pertinentes e aplicáveis, firmam a presente Ata de Registro de Preços,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Planejamento e Gestão, por intermédio do Centro de
Serviços Compartilhados – CSC/SEPLAG.
ENDEREÇO: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Prefeito Américo
Gianetti, 4001 - Edifício Gerais - 13.º andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG.
CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70
REPRESENTANTE LEGAL: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, portadora do CPF nº
686.906.146-72, Subsecretária do Centro de Serviços Compartilhados, designada por Ato do
Governador, datado de 23/01/2015, para responder pelo Centro de Serviços Compartilhados
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de competências
nº 59/12 e 75/14, a contar de 21/01/2015.
BENEFICIÁRIO LOTE 1: (NOME EMPRESARIAL)
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):

CPF/MF:

95

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC

BENEFICIÁRIO LOTE 2: (NOME EMPRESARIAL)
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):

CPF/MF:

BENEFICIÁRIO LOTE 3: (NOME EMPRESARIAL)
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):

CPF/MF:

BENEFICIÁRIO LOTE 4: (NOME EMPRESARIAL)
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):

CPF/MF:

BENEFICIÁRIO LOTE 5: (NOME EMPRESARIAL)
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):

CPF/MF:

BENEFICIÁRIO LOTE 6: (NOME EMPRESARIAL)
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
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CI (RG):

CPF/MF:

BENEFICIÁRIO LOTE 7: (NOME EMPRESARIAL)
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):

CPF/MF:

Cláusula Primeira - DO OBJETO
O objeto desta Ata é o Registro de Preços para a contratação, futura e eventual, de empresa
especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência técnica
e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos, como
também a contratação de serviços gráficos e diagramação com vistas à confecção de livros,
livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais serviços, visando atender às
necessidades dos órgãos participantes especificados na Cláusula Segunda desta Ata,
mediante contrato, conforme condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº. 23/2016 e seus anexos, de acordo com as especificações constantes
do Anexo I (Termo de Referência) e quantidades estabelecidas abaixo:
1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima,
facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
1.3 - Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos Órgãos para
a prestação do serviço durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses.
Cláusula Segunda - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento, por intermédio do
Centro de Serviços Compartilhados – CSC, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão – SEPLAG.
2.2. - São participantes os seguintes órgãos:
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ESCRIT.REPRES. GOV. M.G EM BRASILIA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
SECRET. DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB.DESENV SUSTENTAVEL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
SECRETARIA GERAL DA GOVERNADORIA
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SEC DE EST DE DIREITOS HUMANOS, PART.SOCIAL E CIDA
INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS
FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF
INST.PREV.DOS SERV.MILITARES DO ESTADO M.GERAIS
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO M.GERAIS
FUNDACAO DE ARTE DE OURO PRETO-FAOP
FUNDACAO CLOVIS SALGADO
INST. EST. DO PATRIMONIO HIST. E ARTISTICO DE MG
INSTITUTO MINEIRO DE GESTAO DAS AGUAS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDACAO EZEQUIEL DIAS
FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - MG
FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MG
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICACOES
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMPRESA DE ASSIST. TECNICA E EXTENSAO RURAL DE MG
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CIA DE HABITACAO DO ESTADO DE MG LTDA - COHAB
CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG
CIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
as condições e as regras estabelecidas no Decreto Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº
8.666/93.
2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade, a 100%
(cem por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não-participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias.
Cláusula Terceira - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação, improrrogável.
3.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência
desta Ata.
Cláusula Quarta – DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4.2 - Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação
daqueles praticados no mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme
dispõe os termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
4.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
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4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar
o registro, sem aplicação de penalidade;
4.3.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório,
visando a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de registro e
classificação.
4.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
4.4.1. Negociar os preços;
4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação, sem
que lhe seja aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido
de fornecimento e for confirmada a veracidade dos motivos devidamente
comprovados; ou
4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa
desses ou concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento
licitatório, visando a igual oportunidade de negociação, observada a ordem de
registro e classificação.
4.5 - A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as
alterações havidas, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos
devidamente justificada.
4.6 - É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital
Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.
4.7 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial da União,
e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do
inciso III do §1º do art. 15 do Decreto Estadual n.º 46.311/13.
4.8 - É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.
4.9 - Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata
de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
Cláusula Quinta – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:
5.1.1.

Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
5.1.3. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
5.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
5.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.2.1. Por razões de interesse público;
5.2.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração.
5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
Cláusula Sexta – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem
da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à
presente ata e será formalizada mediante (a) instrumento contratual, mediante assinatura
dos instrumentos respectivos, conforme Anexo V – Minuta Contratual, conforme disposto no
artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Estadual nº
46.311/13.
6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
fornecedor e aceita pela Administração.
6.4. Previamente à formalização de cada contratação, o Órgão realizará consulta ao SICAF,
CAFIMP e CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e
verificar a manutenção das condições de habilitação.
Cláusula Sétima - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 - Integram esta Ata, a(s) proposta(s) vencedora(s) do(s) fornecedor(e)s < inserir o nome
do 1º Fornecedor > e < inserir o nome do 2º Fornecedor >, bem como o edital do Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 23/2016 e seus anexos independente de transcrição.
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7.2 - Cabe ao CSC – Centro de Serviços Compartilhados gerar o extrato e solicitar a
publicação da Ata no “Minas Gerais”, conforme Decreto Estadual nº 46552/14.
7.3 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
7.4 – Os autos relativos ao procedimento licitatório poderão ser consultados, a qualquer
momento, no Núcleo de Compras do Centro de Serviços Compartilhados – CSC da SEPLAG,
localizado na Cidade Administrativa Tancredo Neves – Secretaria de Estado de Fazenda –
Edifício Gerais – 13º andar - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4001 - Bairro Serra Verde CEP: 31.630-901 - Belo Horizonte/MG.
Cláusula Oitava - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir
eventuais conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo
esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja
ou venha a ser.
Belo Horizonte,

de

de

.

_________________________________
Representante do Órgão Gestor
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da Subsecretaria do
Centro de Serviços Compartilhados.

_________________________________
Representante do Beneficiário do Lote 1

TESTEMUNHAS:
1. ____________________________

Nome:
CPF

2. ___________________________

Nome:
CPF:
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO

Contrato Nº _____, para contratação, futura e eventual, de empresa especializada
para prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência técnica e
manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos,
como também a contratação de serviços gráficos e diagramação com vistas à
confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais
serviços,, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PLANEJAMENTO SIRP Nº 23/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, dos
Decretos Estaduais/MG nº 45.035/2009, 45.018/2009, 45.902/2012 e 46.311/2013
demais normas pertinentes, estando vinculado este contrato mediante as cláusulas
que se seguem.
CONTRATANTE:
NOME:
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATADO:
NOME EMPRESARIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):

CPF:

Cláusula Primeira - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a contratação, futura e eventual, de empresa
especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência
técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e
insumos, como também a contratação de serviços gráficos e diagramação com vistas
à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais
serviços de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS que, juntamente com a proposta
da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
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Cláusula Segunda - DO PREÇO
O preço global do presente contrato é de R$
(
) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s) seguinte(s)
preço(s) unitário(s) por item:

LOTE 01 – IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS
Item

4

Descrição
Locação de Impressora Colorida
30ppm
Impressão em Impressora Colorida
30ppm
Locação de Impressora
Monocromática 35ppm
Impressão em Impressora
Monocromática 35ppm

5

Locação de Impressora
Multifuncional Monocromática
35ppm

5930-7

Unidade

6

Locação de Impressora
Multifuncional Monocromático
35ppm com sensor de aproximação

5931-5

Unidade

7

Impressão/cópia em Impressora
Multifuncional Monocromático
35ppm

5972-2

Página

8

Locação de Impressora
Multifuncional Monocromático
55ppm

5933-1

Unidade

5973-0

Página

5929-3

Unidade

5976-5

Página

1
2
3

Material Quantidade Unidade
5928-5

Unidade

5970-6

Página

5932-3

Unidade

5971-4

Página

11

Impressão/cópia em Impressora
Multifuncional Monocromático
55ppm
Locação de Impressora Colorida
30ppm /A3
Impressão em Impressora Colorida
30ppm /A3

12

Locação de Impressora
Multifuncional Monocromático
40ppm/A3

5934-0

Unidade

13

Locação de Impressora
Multifuncional Monocromático
40ppm/A3 com módulo de
acabamento

5935-8

Unidade

9
10

Valor
unitário

Valor
total
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14

Item

Impressão/cópia em Impressora
Multifuncional Monocromático
40ppm /A3

5974-9

Página

LOTE 2 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 65PPM-A3
Item
Valor
Descrição
Material
Unidade unitário

1

Locação de Impressora
Multifuncional Monocromática
65ppm – A3 – com módulo de
acabamento

5936-6

Unidade

2

Impressão/cópia em Impressora
Multifuncional Monocromático
65ppm /A3

5975-7

Página

Item

LOTE 03 – IMPRESSORA MONOCROMÁTICA 28PPM* 630WATTZ
Item de
Valor
Descrição
Serviço Quantidade Unidade unitário

1

Locação de Impressora
Monocromática 28ppm - Potência
Elétrica máxima: 630Wattz

5944-7

Unidade

2

Impressão em impressora
Monocromática 28 ppm - Potência
Elétrica Máxima: 630Wattz

6465-3

Página

Valor
total

Valor
total

LOTE 04 – IMPRESSORA TÉRMICA
Item

2

Descrição
Locação de Impressora de
Transferência Térmica - 128MB
Locação Impressora de
Transferência Térmica - Desktop

3

RIBBON - TIPO MISTO
(CERA/RESINA); BASE: PAPEL;
MEDIDAS: 110 MM X 74 M; COR:
PRETA; FINALIDADE: IMPRESSAO DE
ETIQUETA COM CODIGO DE BARRA;
MARCA/MODELO: IMPRESSORA
DESKTOP
17450-5

1

Item

Quantidade Unidade

5937-4

Unidade

5938-2

Unidade

Valor
unitário

Valor
total

Unidade
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4

RIBBON - TIPO RESINA; BASE: PAPEL;
MEDIDAS: 110 MM X 74 M; COR:
PRETA; FINALIDADE: IMPRESSAO DE
ETIQUETA COM CODIGO DE BARRA;
MARCA/MODELO: IMPRESSORA
DESKTOP
18842-5

Unidade

5

RIBBON - TIPO CERA- TIPO: CERA;
BASE: PAPEL; MEDIDAS: 110 MM X
300M; COR: PRETA; FINALIDADE:
IMPRESSAO DE ETIQUETA COM
CODIGO DE BARRA;
MARCA/MODELO:CONFORME
INFORMADO PELO ÓRGÃO

19794-7

Unidade

6

RIBBON - TIPO MISTO (Cera/Resina),
BASE: PAPEL; MEDIDAS: 110 MM X
300 M; COR: PRETA; FINALIDADE:
IMPRESSAO DE ETIQUETA COM
CODIGO DE BARRA;
MARCA/MODELO: CONFORME
INFORMADO PELO ÓRGÃO
19950-8

Unidade

7

RIBBON - TIPO CERA ; BASE: FILME
POLIESTER, COM CAMADA
LUBRIFICANTE NO VERSO;
MEDIDAS: 110MM X 450 METROS;
COR: PRETA; FINALIDADE:
IMPRESSAO DE ETIQUETA COM
CODIGO DE BARRA;
MARCA/MODELO:

56481-8

Unidade

8

RIBBON MISTO (CERA/RESINA)
BASE: PAPEL; MEDIDAS:110 MM X
450 M; COR: PRETA; FINALIDADE:
IMPRESSÃO DE ETIQUETA COM
CÓDIGO DE BARRA;

1450379

Unidade

9

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE
CODIGO DE BARRAS - FINALIDADE:
IDENTIFICAR MATERIAIS; COR:
BRANCO FOSCO; MATERIAL BOPP;
FORMATO: 53 X 30MM; ADESIVO:
ACRILICO ATOXICO - FABRICACAO
APROVADA PELA ANVISA;
IMPRESSAO: RIBBON CERA/RESINA;
CARREIRA: 01CARREIRA; BOBINAS
COM 1.000 ETIQUETAS.

1450034

Unidade
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10

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE
CODIGO DE BARRAS - FINALIDADE:
IDENTIFICAR MATERIAIS; COR:
MATERIAL BOPP BRANCO FOSCO;
MATERIAL BOPP; FORMATO: 67 X
50MM; ADESIVO: ACRILICO
ATOXICO - FABRICACAO APROVADA
PELA ANVISA; IMPRESSAO: RIBBON
CERA/RESINA; CARREIRA: 01
CARREIRA; BOBINAS COM 1.000
145004ETIQUETAS.
2

Unidade

11

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE
CODIGO DE BARRAS - FINALIDADE:
IDENTIFICAR MATERIAIS; COR:
BRANCO FOSCO; MATERIAL BOPP;
FORMATO: 100 X 30 MM; ADESIVO:
ACRILICO ATOXICO; IMPRESSAO:
RIBBON CERA/RESINA; CARREIRA:
01 CARREIRA; BOBINAS COM 1.200
ETIQUETAS.

1362003

Unidade

12

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE
CODIGO DE BARRAS - FINALIDADE:
IDENTIFICAR MATERIAIS; COR:
BRANCA; FORMATO: 48 X 33 MM;
ADESIVO: HOTMELT 20GR COUCHE
SEMIBRILHO; IMPRESSAO: RIBBON
CERA/RESINA; CARREIRA: 01
CARREIRA; BOBINA COM 90M.

1362011

Unidade

13

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE
CODIGO DE BARRAS - FINALIDADE:
IDENTIFICAR MATERIAIS; COR:
BRANCA; FORMATO: 48 X 33 MM;
ADESIVO: TRANSTHERM BORR
20GR; IMPRESSAO: RIBBON
CERA/RESINA; CARREIRA: 02
CARREIRAS; BOBINA COM 60M.

1362046

Unidade

14

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE
CODIGO DE BARRAS - FINALIDADE:
DENTIFICAR MATERIAIS; COR:
BRANCA; FORMATO: 50 X 30MM;
ADESIVO: COUCHE ACRILICO 20G;
IMPRESSAO: RIBBON CERA/RESINA;
CARREIRA: 01 CARREIRA; –BOBINA
COM 90M.

1450506

Unidade
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15

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE
CODIGO DE BARRAS - FINALIDADE:
IDENTIFICAR MATERIAIS; COR:
BRANCA; FORMATO: 100 X 50MM;
ADESIVO: COUCHE ACRILICO 20G;
IMPRESSAO: RIBBON RESINA/CERA;
CARREIRA: 01 CARREIRA; BOBINA
COM 90M.

1450514

Unidade

16

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE
CODIGO DE BARRAS - FINALIDADE:
IDENTIFICACAO DE MATERIAIS; COR:
BRANCO FOSCO; MATERIAL BOPP;
FORMATO: 100 X 120MM; TUBETE
INT.Ø 3"; ADESIVO: ACRILICO
ATOXICO COM LAUDO DE
ATOXICIDADE; IMPRESSAO: RIBBON
RESINA/CERA; CARREIRA: 1
CARREIRA COM SERRILHAS;
145001BOBINAS COM 1.000 ETIQUETAS
8

Unidade

17

ETIQUETA PARA IMPRESSAO DE
CODIGO DE BARRAS - FINALIDADE:
IDENTIFICAR MATERIAIS; COR:
BRANCA; FORMATO: 33 X 21MM;
TUBETE INT. Ø 3"; ADESIVO:
COUCHE BRILHO HOTMELT 20 GR;
IMPRESSAO: RIBBON CERA/RESINA;
CARREIRA: 3 CARREIRAS COM
SERRILHA; BOBINAS COM 7.500
ETIQUETAS

Unidade

Item
1

2

Item

1

1449982

LOTE 05 – IMPRESSORA MATRICIAL
Item
Descrição
Material Quantidade Unidade
Locação de Impressora matricial de
carro largo, 9 agulhas
5939-0
Unidade
Fita original de Impressão para
impressora matricial de carro largo,
9 agulhas - embalagem com número 145023de fabricação, validade e lote
9
Unidade
LOTE 06 – SCANNERS
Item
Descrição
Serviço Quantidade Unidade
Locação de Scanner de mesa;
Tecnologia: CCD ou CIS ou CISM;
Iluminação LED, Duplex; Velocidade
20ppm/40ipm; Resolução:600 x 600
dpi; Formato: A4, carta e ofício;
Driver: TWAIN.
5940-4

Valor
unitário

Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

Unidade
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2

Locação de Scanner de alto
desempenho; Tecnologia: CCD ou
CIS ou CISM; Iluminação LED,
Duplex; Velocidade 50ppm/100 ipm;
Resolução: 600 x 600 dpi; Formato:
A4, A5, carta e ofício, longo de até
864 mm (34 pol.); Driver: TWAIN.
5941-2

Unidade

3

Locação de Scanner móvel; CCD ou
CIS ou CISM; Iluminação LED,
Simplex; Velocidade 07ppm;
Resolução: 600 x 600 dpi; Formato:
A4, carta e ofício;

Unidade

5942-0

Cláusula Terceira - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO
I - A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital.
II - O prazo de instalação e disponibilização para utilização dos mesmos, contado a
partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho ou da autorização de
fornecimento, será de 30 (trinta) dias corridos quando a quantidade não ultrapassar
100 (cem) equipamentos ou de 60 (sessenta) dias para as demais quantidades
solicitadas, contadas mensalmente, por cada órgão participante do registro de
preços.
III - Todas as entregas acima de 30(trinta) dias corridos deverão ser acompanhadas
com um Plano de Projeto contendo no mínimo: definição de objetivos do projeto,
plano do projeto, estrutura organizacional do projeto, estratégias de implementação,
riscos de implementação e cronograma de execução com reuniões periódicas (no
mínimo uma quinzenal) entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
IV - Local de entrega: os equipamentos deverão ser entregues nas unidades
administrativas dos órgãos participantes, localizadas dentro dos limites territoriais do
Estado de Minas Gerais ou nos seguintes Escritórios de Representação: do Governo
MG em Brasília, da Secretaria de Estado de Fazenda de MG nos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro durante o horário de funcionamento destas, estar discriminado no
contrato, na autorização de fornecimento ou em documento anexo à Nota de
Empenho.
V - A montagem e a instalação dos equipamentos deverão ser feitas pelo fornecedor
nos locais de entrega indicados pelo órgão, salvo se disposto em contrário no
contrato, na autorização de fornecimento ou em documentos anexo à Nota de
Empenho.
VI - A CONTRATADA deverá realizar no mínimo os seguintes testes no momento da
instalação dos equipamentos:
Para o Lote 01, Lote 02 e Lote 03:
Envio de folha de teste de impressão nas diversas impressoras instaladas no
Órgão/Entidade, permitindo o teste de roteamento de impressão em pontos
múltiplos nas localidades em que as impressoras foram colocadas em rede;
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Teste de liberação de documento, com inserção de senha, nos equipamentos
instalados nas ilhas de impressão, salas de gabinete e nas centrais de reprografia e
impressão;
Verificação do registro da impressão no software (bilhetagem);
Exibição de relatórios com informações sobre a bilhetagem (usuário, quantidade
impressa, máquina utilizada, centro de custo) tanto para cópia quanto para a
impressão.
Para o Lote 04
Envio de folha de teste de impressão nas diversas impressoras instaladas no
Órgão/Entidade, permitindo o teste de roteamento de impressão em pontos
múltiplos nas localidades em que as impressoras foram colocadas em rede;
Para o Lote 05
Envio de folha de teste de impressão nas diversas impressoras instaladas no
Órgão/Entidade, permitindo o teste de roteamento de impressão em pontos
múltiplos nas localidades em que as impressoras foram colocadas em rede;
Para o Lote 06
Escaneamento de folha de teste nos diversos scanners instalados no Órgão/Entidade,
permitindo o teste de roteamento de escaneamento em um determinado ponto;
VII - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
a) Os equipamentos, objeto deste Edital, serão recebidos na forma prevista no art.
73, inciso II da Lei 8.666/93;
b) O recebimento provisório do objeto dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:
Serão os equipamentos recebidos por servidor da Administração ou Comissão
Responsável, para verificação das especificações, quantidade, qualidade, marca, e
outros dados pertinentes e, encontrando irregularidades, fixará prazos para correção
pelo licitante vencedor, ou aprovando, receberá provisoriamente os mesmos,
mediante recibo.
c) O recebimento definitivo dos bens se dará:
Após recebimento provisório, verificação da integridade, instalação e realização de
testes de funcionamento, e sendo aprovados, nos exatos termos do Edital e da
Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados de
sua efetiva entrega, o servidor da Administração ou Comissão Responsável, receberá
em caráter definitivo.
d) Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo,
que poderá ser substituído pelo visto no verso da Nota Fiscal, efetuada por dois
servidores devidamente habilitados para tal.
e) Caso as condições de recebimento não sejam atendidas, será lavrado Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o equipamento
rejeitado ser substituído no prazo de 08 (oito) dias úteis, quando serão realizadas
novamente as verificações antes referidas.
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VIII - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a Contratada
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste
Edital.
IX - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as
unidades de fornecimento indicadas no presente Termo de Referência e da proposta
do fornecedor.
X - O aceite ou aprovação dos equipamentos e serviços, objeto desta licitação, pela
Administração Pública não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade destes equipamentos e serviços ou
disparidades com as especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
verificadas posteriormente, garantindo-se à Administração Pública as faculdades
previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Cláusula Quarta – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da data do recebimento
definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE.
I - As Notas Fiscais deverão ser emitidas e encaminhadas aos órgãos Contratantes,
até o 5° dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços. Após aprovação pela
Contratante, os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias corridos;
III - Após o recebimento da Nota Fiscal, a Contratante disporá de até 07 (sete) dias
corridos, para aceite, aprovando os serviços realizados;
IV - Caso a Fatura contenha divergência com relação ao estabelecido no Instrumento
Contratual, os órgãos ficarão obrigados a comunicar a empresa Contratada o motivo
da não aprovação. A devolução da Fatura, devidamente regularizada pela
Contratada, deverá ser efetuada em até 02 (dois) dias úteis da data da comunicação;
V - Não serão pagos os materiais/serviços prestados em desacordo com as
especificações que integram este Edital;
VI - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, após
execução do objeto a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da
execução do objeto do período a que o pagamento se referir, se houver.
VII - A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá realizar a
verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da
NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante
consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
VIII - O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
IX - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA
e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do
documento, considerado válido pela CONTRATANTE.
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§ 1º A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.
§ 2º Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o
pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará,
entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e
rescisão contratual.
§3º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor
devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Cláusula Quinta – DO VALOR ESTIMADO
Para efeitos legais, estima-se o valor anual deste Contrato em R$ _______
(________________).
Cláusula Sexta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária
n.º _________________________, do orçamento em vigor aprovado pela Lei nº
___________, de _____________.
Cláusula Sétima - DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações das partes:
§ 1º - DO CONTRATANTE
I - fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente
designado, podendo recusar o serviço que estiver em desacordo com as obrigações
assumidas pela CONTRATADA;
II comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,
assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as
sanções legais e contratuais previstas;
III - promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado;
IV- efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato.
§ 2º - DA CONTRATADA
I - entregar, instalar, colocar em funcionamento e dar garantia dos serviços no local
determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir
do recebimento quando solicitados na forma do Anexo I do Edital;
II - responsabilizar-se pela assistência técnica dos serviços e respectiva manutenção
gratuita durante o período de garantia, ainda que a referida assistência técnica e
manutenção sejam prestadas por outra empresa;
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III - fornecer, juntamente com o período de execução do objeto, toda a sua
documentação de regularidade fiscal e técnica;
IV - responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do objeto, inclusive
fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
V - manter os dados cadastrais atualizados junto à CONTRATANTE;
VI - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
VII - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE;
VIII - arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;
IX - responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela
legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e
qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas
normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da
CONTRATANTE. Caso este seja chamado a juízo e condenado pelo eventual
inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-lo do
respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados na referida condenação;
X - demais obrigações constantes do Edital e seus anexos.
Cláusula Oitava - DAS SANÇÕES
O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento
das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela
CONTRATANTE:
I - advertência por escrito;
II - multa, nos seguintes limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do objeto não executado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora
das especificações contratadas.
c) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº.
45902, de 27 de janeiro de 2012;
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IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
no prazo mínimo de 02 (dois) e máximo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 12
da Lei Estadual nº. 14.167/2002.
§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:
I - não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto em
contrato ou instrumento equivalente;
II - retardamento imotivado de execução do objeto ou de suas parcelas;
III - paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
IV - entrega de objeto falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado
para o uso, como se verdadeiro ou perfeito fosse;
V - alteração de substância, qualidade ou quantidade do objeto entregue;
VI - execução do objeto que não atenda às qualidades especificadas no Edital;
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nesta cláusula.
§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATADA.
§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei
Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 2012.
§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV do § 1º serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP.
Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da CONTRATANTE,
devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução
do objeto, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital, na proposta da
CONTRATADA e neste instrumento.
§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
§ 2º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil.
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§ 3º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e
da proposta da CONTRATADA.
Cláusula Décima - DA VIGÊNCIA
Este contrato tem vigência por 36 (trinta e seis) meses, a partir da publicação do seu
extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado, limitado a 48 (quarenta e oito)
meses, nos termos do artigo 57, IV, da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Décima Primeira - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º
8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Segunda - DO REAJUSTE
O contrato será reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o
interregno mínimo de 12 meses, conforme disposto na Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93.
§1º - O direito a que se refere o caput desta cláusula deverá ser efetivamente
exercido até 12 meses após o atingimento do lapso de 12 meses a que se refere o
caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.
§2º - Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo aditivo
ou no termo de encerramento, o direito ao reajuste poderá ser exercido em
momento posterior.
Cláusula Décima Terceira - DA RESCISÃO
A rescisão do Contrato poderá ser, de acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da supracitada lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo,
desde que haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº.
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
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§3º - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de
habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
Cláusula Décima Quarta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não
importará, de forma alguma, em alteração contratual.
II - A subcontratação somente será admitida para serviços de assistência técnica de
manutenção preventiva e corretiva para empresas que sejam autorizadas do
fabricante dos equipamentos fornecidos, a ser comprovado com declaração formal
do fabricante dos equipamentos.
III - Nos casos de subcontratação, a CONTRATADA deverá no ato da assinatura do
contrato, prestar todas as informações necessárias, tais como, relação atualizada das
empresas subcontratadas durante a vigência do contrato.
Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO
O Centro de Serviços Compartilhados - CSC providenciará a publicação do extrato do
contrato na Imprensa Oficial de Minas Gerais, em obediência ao disposto no
parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Cláusula Décima Sexta - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor,
juntamente com as testemunhas que também o assinam.

Belo Horizonte,

de

de

.

CONTRATANTE:
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO (PARA O LOTE 7)

Contrato Nº _____, para contratação, futura e eventual, de empresa especializada
para prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência técnica e
manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos,
como também a contratação de serviços gráficos e diagramação com vistas à
confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais
serviços,, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PLANEJAMENTO SIRP Nº 23/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, dos
Decretos Estaduais/MG nº 45.035/2009, 45.018/2009, 45.902/2012 e 46.311/2013
demais normas pertinentes, estando vinculado este contrato mediante as cláusulas
que se seguem.
CONTRATANTE:
NOME:
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
REPRESENTANTE LEGAL:
CONTRATADO:
NOME EMPRESARIAL:
ENDEREÇO:
CNPJ/MF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CI (RG):

CPF:

Cláusula Primeira - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a contratação, futura e eventual, de empresa
especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia, com assistência
técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e
insumos, como também a contratação de serviços gráficos e diagramação com vistas
à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes, folders, banners e demais
serviços de acordo com as especificações e detalhamentos do ANEXO I do Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS que, juntamente com a proposta
da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição.
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Cláusula Segunda - DO PREÇO
O preço global do presente contrato é de R$
(
) no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o(s) seguinte(s)
preço(s) unitário(s) por item:

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LOTE 07 - Serviços Gráficos
Item de
Descrição
serviço Quantidade
Impressão/Cópia Mono Papel
Sulfite A4 - unidade
5980-3
Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite
A3 - unidade
5981-1
Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite
A2 - unidade
5982-0
Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite
A1 - unidade
5983-8
Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite
A0 - unidade
5984-6
Impressão/Cópia Mono Papel Sulfite
- Metro Linear
5985-4
Impressão/Cópia Mono Papel
Vegetal A3 - unidade
5986-2
Impressão/Cópia Mono Papel
Vegetal A2 - unidade
5987-0
Impressão/Cópia Mono Papel
Vegetal A1 - unidade
5988-9
Impressão/Cópia Mono Papel
Vegetal A0 - unidade
5989-7
Impressão/Cópia Mono Papel
Vegetal - Metro Linear
5990-0
Impressão/Cópia Mono Papel
Couchê A3 -unidade
5991-9
Impressão/Cópia Mono Papel
Couchê A4 -unidade
5992-7
Impressão/Cópia Colorida Papel
Sulfite A3 -unidade
5993-5
Impressão/Cópia Colorida Papel
Sulfite A4 -unidade
5994-3
Impressão/Cópia Colorida Papel
Couchê A3 -unidade
5995-1
Impressão/Cópia Colorida Papel
Couchê A4 -unidade
5996-0
Plotagem Sulfite Mono P&B A4 unidade
5943-9

Unidade

Valor
unitário

Valor
total

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Metro
Linear
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Metro
Linear
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Plotagem Sulfite Mono P&B A3 unidade
Plotagem Sulfite Mono P&B A2 unidade
Plotagem Sulfite Mono P&B A1 unidade
Plotagem Sulfite Mono P&B A0 unidade
Plotagem Sulfite Mono P&B - Metro
Linear
Plotagem Vegetal Mono P&B A4 unidade
Plotagem Vegetal Mono P&B A3 unidade
Plotagem Vegetal Mono P&B A2 unidade
Plotagem Vegetal Mono P&B A1 unidade
Plotagem Vegetal Mono P&B A0 unidade
Plotagem Vegetal Mono P&B MLmetro linear
Plotagem Sulfite Colorida A4 unidade
Plotagem Sulfite Colorida A3 unidade
Plotagem Sulfite Colorida A2 unidade
Plotagem Sulfite Colorida A1 unidade
Plotagem Sulfite Colorida A0 unidade
Plotagem Sulfite Colorida - Metro
linear
Encadernação (espiral) - até 50
folhas
Encadernação (espiral) - até 150
folhas
Encadernação (espiral) até 250
folhas
Encadernação (espiral) até 400
folhas
Encadernação a quente
Encadernação capa dura A4
Cartão de Visita Colorido 4x0, em
offset, 240g, formato 9x5cm

5945-5

Unidade

5946-3

Unidade

5947-1

Unidade

5948-0
5949-8

Unidade
Metro
Linear

5950-1

Unidade

5953-6

Unidade

5951-0

Unidade

5952-8

Unidade

5954-4
5955-2

Unidade
Metro
Linear

5956-0

Unidade

5957-9

Unidade

5958-7

Unidade

5959-5

Unidade

5960-9

5965-0
5966-8
5967-6

Unidade
Metro
Linear
até 50
folhas
até 150
folhas
até 250
folhas
até 400
folhas
Unidade
Unidade

5999-4

Unidade

5961-7
5962-5
5963-3
5964-1
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46

Cartão de Visita Colorido 4x1 em
offset, 240g, formato 9x5cm
Impressão Monocromática papel A4
75g/m2 - Frente e Verso
Envelopamento com serrilhadora A4
75g/m2
Envelopamento com etiqueta A4
75g/m2

5969-2

Unidade

47

Frete (taxa) de entrega / Frete (taxa)
de retirada de material na
CONTRATANTE.
2229-2

Unidade

43
44
45

6000-3

Unidade

5978-1

Página

5968-4

Unidade

Cláusula Terceira - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO
I - A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital.
II - O prazo de instalação e disponibilização para utilização dos mesmos, contado a
partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho ou da autorização de
fornecimento, será de 30 (trinta) dias corridos quando a quantidade não ultrapassar
100 (cem) equipamentos ou de 60 (sessenta) dias para as demais quantidades
solicitadas, contadas mensalmente, por cada órgão participante do registro de
preços.
III - Todas as entregas acima de 30(trinta) dias corridos deverão ser acompanhadas
com um Plano de Projeto contendo no mínimo: definição de objetivos do projeto,
plano do projeto, estrutura organizacional do projeto, estratégias de implementação,
riscos de implementação e cronograma de execução com reuniões periódicas (no
mínimo uma quinzenal) entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
IV - Local de entrega: os equipamentos deverão ser entregues nas unidades
administrativas dos órgãos participantes, localizadas dentro dos limites territoriais do
Estado de Minas Gerais ou nos seguintes Escritórios de Representação: do Governo
MG em Brasília, da Secretaria de Estado de Fazenda de MG nos Estados de São Paulo
e Rio de Janeiro durante o horário de funcionamento destas, estar discriminado no
contrato, na autorização de fornecimento ou em documento anexo à Nota de
Empenho.
V - A montagem e a instalação dos equipamentos deverão ser feitas pelo fornecedor
nos locais de entrega indicados pelo órgão, salvo se disposto em contrário no
contrato, na autorização de fornecimento ou em documentos anexo à Nota de
Empenho.
VI - A CONTRATADA deverá realizar no mínimo os seguintes testes no momento da
instalação dos equipamentos:
VII - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
f) Os equipamentos, objeto deste Edital, serão recebidos na forma prevista no art.
73, inciso II da Lei 8.666/93;
g) O recebimento provisório do objeto dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:
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Serão os equipamentos recebidos por servidor da Administração ou Comissão
Responsável, para verificação das especificações, quantidade, qualidade, marca, e
outros dados pertinentes e, encontrando irregularidades, fixará prazos para correção
pelo licitante vencedor, ou aprovando, receberá provisoriamente os mesmos,
mediante recibo.
h) O recebimento definitivo dos bens se dará:
Após recebimento provisório, verificação da integridade, instalação e realização de
testes de funcionamento, e sendo aprovados, nos exatos termos do Edital e da
Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados de
sua efetiva entrega, o servidor da Administração ou Comissão Responsável, receberá
em caráter definitivo.
i) Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á Termo de Recebimento Definitivo,
que poderá ser substituído pelo visto no verso da Nota Fiscal, efetuada por dois
servidores devidamente habilitados para tal.
j)Caso as condições de recebimento não sejam atendidas, será lavrado Termo de
Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o equipamento
rejeitado ser substituído no prazo de 08 (oito) dias úteis, quando serão realizadas
novamente as verificações antes referidas.
VIII - Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a Contratada
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste
Edital.
IX - A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as
unidades de fornecimento indicadas no presente Termo de Referência e da proposta
do fornecedor.
X - O aceite ou aprovação dos equipamentos e serviços, objeto desta licitação, pela
Administração Pública não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do
fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade destes equipamentos e serviços ou
disparidades com as especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
verificadas posteriormente, garantindo-se à Administração Pública as faculdades
previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
Cláusula Quarta – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mensalmente através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de 20 (vinte) dias corridos da data do recebimento
definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados
pela CONTRATANTE.
I - As Notas Fiscais deverão ser emitidas e encaminhadas aos órgãos Contratantes,
até o 5° dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços. Após aprovação pela
Contratante, os pagamentos serão efetuados em até 20 (vinte) dias corridos;
III - Após o recebimento da Nota Fiscal, a Contratante disporá de até 07 (sete) dias
corridos, para aceite, aprovando os serviços realizados;
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IV - Caso a Fatura contenha divergência com relação ao estabelecido no Instrumento
Contratual, os órgãos ficarão obrigados a comunicar a empresa Contratada o motivo
da não aprovação. A devolução da Fatura, devidamente regularizada pela
Contratada, deverá ser efetuada em até 02 (dois) dias úteis da data da comunicação;
V - Não serão pagos os materiais/serviços prestados em desacordo com as
especificações que integram este Edital;
VI - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, após
execução do objeto a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório da
execução do objeto do período a que o pagamento se referir, se houver.
VII - A Administração receberá o DANFE juntamente com o objeto e deverá realizar a
verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da
NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante
consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
VIII - O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
IX - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA
e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do
documento, considerado válido pela CONTRATANTE.
§ 1º A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.
§ 2º Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o
pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese ensejará,
entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e
rescisão contratual.
§3º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor
devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Cláusula Quinta – DO VALOR ESTIMADO
Para efeitos legais, estima-se o valor anual deste Contrato em R$ _______
(________________).
Cláusula Sexta – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária
n.º _________________________, do orçamento em vigor aprovado pela Lei nº
___________, de _____________.
Cláusula Sétima - DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações das partes:
§ 1º - DO CONTRATANTE
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I - fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente
designado, podendo recusar o serviço que estiver em desacordo com as obrigações
assumidas pela CONTRATADA;
II comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,
assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as
sanções legais e contratuais previstas;
III - promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado;
IV- efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato.
§ 2º - DA CONTRATADA
I - entregar, instalar, colocar em funcionamento e dar garantia dos serviços no local
determinado e de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir
do recebimento quando solicitados na forma do Anexo I do Edital;
II - responsabilizar-se pela assistência técnica dos serviços e respectiva manutenção
gratuita durante o período de garantia, ainda que a referida assistência técnica e
manutenção sejam prestadas por outra empresa;
III - fornecer, juntamente com o período de execução do objeto, toda a sua
documentação de regularidade fiscal e técnica;
IV - responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do objeto, inclusive
fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
V - manter os dados cadastrais atualizados junto à CONTRATANTE;
VI - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
VII - providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
CONTRATANTE;
VIII - arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;
IX - responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela
legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e
qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas
normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da
CONTRATANTE. Caso este seja chamado a juízo e condenado pelo eventual
inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-lo do
respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados na referida condenação;
X - demais obrigações constantes do Edital e seus anexos.
Cláusula Oitava - DAS SANÇÕES
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O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento
das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes sanções pela
CONTRATANTE:
I - advertência por escrito;
II - multa, nos seguintes limites máximos:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do objeto não executado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora
das especificações contratadas.
c) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº.
45902, de 27 de janeiro de 2012;
IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública,
no prazo mínimo de 02 (dois) e máximo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 12
da Lei Estadual nº. 14.167/2002.
§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial
das obrigações contratuais:
I - não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto em
contrato ou instrumento equivalente;
II - retardamento imotivado de execução do objeto ou de suas parcelas;
III - paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
IV - entrega de objeto falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado
para o uso, como se verdadeiro ou perfeito fosse;
V - alteração de substância, qualidade ou quantidade do objeto entregue;
VI - execução do objeto que não atenda às qualidades especificadas no Edital;
§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nesta cláusula.
§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos
eventualmente devidos pela CONTRATADA.
§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo,
respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei
Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 2012.
§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV do § 1º serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP.
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Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução do contrato será exercida por agente da CONTRATANTE,
devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execução
do objeto, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital, na proposta da
CONTRATADA e neste instrumento.
§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
§ 2º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil.
§ 3º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e
da proposta da CONTRATADA.
Cláusula Décima - DA VIGÊNCIA
Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação do seu extrato
na imprensa oficial, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, inciso II da Lei
8.666/93.
Cláusula Décima Primeira - DAS ALTERAÇÕES
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º
8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.
Cláusula Décima Segunda - DO REAJUSTE
O contrato será reajustado monetariamente com base no IPCA, observando o
interregno mínimo de 12 meses, conforme disposto na Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93.
§1º - O direito a que se refere o caput desta cláusula deverá ser efetivamente
exercido até 12 meses após o atingimento do lapso de 12 meses a que se refere o
caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.
§2º - Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo aditivo
ou no termo de encerramento, o direito ao reajuste poderá ser exercido em
momento posterior.
Cláusula Décima Terceira - DA RESCISÃO

125

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - CSC

A rescisão do Contrato poderá ser, de acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93:
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do artigo 78 da supracitada lei;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo,
desde que haja conveniência para a Administração;
III - judicial, nos termos da legislação.
§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos
eventualmente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº.
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
Cláusula Décima Quarta - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não
importará, de forma alguma, em alteração contratual.
II - A subcontratação somente será admitida para serviços de assistência técnica de
manutenção preventiva e corretiva para empresas que sejam autorizadas do
fabricante dos equipamentos fornecidos, a ser comprovado com declaração formal
do fabricante dos equipamentos.
III - Nos casos de subcontratação, a CONTRATADA deverá no ato da assinatura do
contrato, prestar todas as informações necessárias, tais como, relação atualizada das
empresas subcontratadas durante a vigência do contrato.
Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO
O Centro de Serviços Compartilhados - CSC providenciará a publicação do extrato do
contrato na Imprensa Oficial de Minas Gerais, em obediência ao disposto no
parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Cláusula Décima Sexta - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor,
juntamente com as testemunhas que também o assinam.

Belo Horizonte,

de

de

.
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CONTRATANTE:
CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
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ANEXO VIII
MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2016

TERMO DE ADESÃO
Termo de Adesão que entre si celebram a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO, POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DO CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS,
na
qualidade
de
Órgão
Gerenciador
e
o(a)
_________________________________, como Órgão Não-Participante, para fins de
participação no Registro de Preços Nº 23/2016 para Registro de Preços a contratação,
futura e eventual, de empresa especializada para prestação de serviços de impressão e
reprografia, com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada,
reposição de peças e insumos, como também a contratação de serviços gráficos e
diagramação com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas, cartazes,
folders, banners e demais serviços, conforme especificações constantes no Termo de
Referência e Anexos, parte integrante do presente Edital.

Por este termo de Adesão, o(a) ___________________________, inscrito(a) no CNPJ sob
o n.° ________________, com sede na ________________________, neste ato
representado(a) pelo(a) Sr(a) ______________________________ concorda com os
termos do Registro de Preços n° 23/2016 promovido pela SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DO CENTRO DE
SERVIÇOS COMPARTILHADOS, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, neste ato
representada pela Sra. ____________, conforme previsto no Decreto Estadual nº 46.311,
de 16 de setembro de 2013, cuja descrição encontra-se na planilha a seguir.
LOTE __________
ITENS ADERIDOS
ITEM

CÓDIGO ITEM
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO ITEM

QUANTIDADE
SOLICITADA

UNIDADE

1
Belo Horizonte,

Representante do Órgão Gerenciador

de

de

Representante do Órgão NãoParticipante
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