
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

Data: 15/09/2017
Órgão solicitante: Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão

Número do Pedido

de Compra: -
Número da Unidade de Compra: 1501566

Responsável pelo
Pedido: Daniel
Machado Maia

E-mail do responsável pelo Pedido:
daniel.maia@planejamento.mg.gov.br

Telefone do
responsável pelo
Pedido: (31)

3915-0407

Superintendência ou Diretoria
Responsável: Diretoria Central de Gestão dos
Recursos de Tecnologia da Informação e

Comunicação

1. OBJETO: Aquisição de Scanners

Lote Item Código do item no SIAD Qtde. Unidade de Aquisição Descrição do item CATMAS

1 1 - - Unitário Scanners de produção A4

2 1 - - Unitário Scanners de produção A3

3 1 - - Unitário Scanners de produção A4 (ME/EPP)

1.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

1.1.1. Lote 1

1.1.2. Lote 2
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1.1.3. Lote 3

2. LOTES:

2.1. O critério de julgamento e aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.

2.2. Os equipamentos a serem adquiridos serão divididos em 3 (três) lotes, ficando as empresas proponentes vencedoras responsáveis por
atender às unidades dos Órgãos/En�dades situadas em todo território do Estado de Minas Gerais, de acordo com os endereços fornecidos
pelos órgãos descrito na Autorização de Fornecimento, Nota de Empenho ou documento equivalente.

2.3. A par�cipação no lote 3 (três) da presente licitação é limitada a licitantes enquadrados como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 147/2014, no art. 19 da Lei Estadual nº 20.826, de 31 de julho de 2013, no art. 8º do

Decreto nº 44.630/2007, de 03 de outubro de 2007, alterado pelo Decreto 45.749, de 05 de outubro de 2011 e o ar�go 3º da Resolução SEPLAG
n° 58/2007, de 30 de novembro de 2007.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

3.1. Todos os equipamentos e seus componentes deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou recondicionamento, e
entregues em suas embalagens originais lacradas.

3.2. Não será permi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido,

considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os bens de forma independente.

4. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

4.1. A aquisição dos Scanners relacionados tem a finalidade de atender as futuras demandas da Administração Pública Estadual, tendo em vista
as necessidades por digitalização de documentos com a implantação do novo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), responsável pela gestão

de processos e documentos eletrônicos, englobando um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administra�va.
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4.1.1. O Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017, regulamenta a Lei nº 14.184/02, que dispõe sobre o processo administra�vo no âmbito da

Administração Pública Estadual. Por meio desse Decreto fica admi�do, no âmbito do Poder Execu�vo, o uso de meio eletrônico para o registro e
comunicação de atos e para a tramitação de processos administra�vos.

4.1.2O Decreto nº 47.228, de 04 de agosto de 2017, ins�tui o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como sistema oficial, no âmbito do Poder
Execu�vo, para formação, instrução e decisão de processos administra�vos eletrônicos. Sua u�lização será obrigatória para todos os órgãos e
en�dades da administração direta, autárquica e fundacional e faculta�va para as empresas estatais a par�r do dia 1º de janeiro de 2019.

5. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO:

5.1. Fundamento legal para a modalidade Pregão Eletrônico:

O §1º do Art. 3º do Decreto Estadual 44.786/2008 dispõe:

“§ 1º Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser obje�vamente definidos no objeto
do edital, por meio de especificações usuais pra�cadas no mercado.”

Também o Parágrafo Único do Art. 1º da Lei n.º 10.520/2002 apresenta a seguinte definição para serviço comum:

“Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste ar�go, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
obje�vamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.”

Assim como no Acórdão 313/2004, o Ministro Benjamim Zymler defende que:

”O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores:
os padrões de desempenho e qualidade podem ser obje�vamente definidos no edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado?”

Assim, os objetos estão enquadrados nos requisitos legais de bem comum, pois suas descrições qualita�vas e padrões de desempenho estão
definidos de maneira clara no Termo de Referência e são usuais no mercado.

A definição da modalidade tem como base o §2º do Art. 3º do Decreto 46.311/2013, que dispõe:

“§ 2º Para registro de preços de bens e serviços comuns será u�lizada, obrigatoriamente, a modalidade pregão, salvo o disposto em legislação
específica.”

5.2. Fundamento legal para a criação do Registro de Preços:

Decreto nº. 46.311/2013, Art. 4º, II: “for conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou
en�dade ou a programas de Governo; e”.

Jus�fica�va da escolha:

• Melhoria da qualidade técnica dos documentos preliminares ao certame, tais como: especificações técnicas, alinhamento estratégico com o
planejamento dos órgãos e condições jurídicas para a contratação;

• Redução do esforço administra�vo para a realização de diversos processos licitatórios sendo que a execução conjunta culmina em um único
certame;

• Redução de custos de manutenção e melhor eficiência pelo uso racional dos recursos, uma vez que estes foram definidos de forma a atender

precisamente as necessidades do usuário;

• Ganho de economia de escala, pois, ao prospectar grandes volumes licitados, a Administração Pública amplia seu poder de compra junto aos
fornecedores e consegue reduções consideráveis de preços, fato que certamente não ocorreria quando do fracionamento de certames.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. A proponente deverá apresentar comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel com as caracterís�cas e
quan�dades do objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, com indicação da
quan�dade fornecida, da qualidade do material, do atendimento, do cumprimento de prazos e demais condições do fornecimento.

6.1.1. Entende-se por compa�bilidade das caracterís�cas, o fornecimento de scanners, em compa�bilidade com o objeto do respec�vo lote; da

quan�dade, o fornecimento de, no mínimo 30% (trinta por cento), a quan�dade de equipamentos ofertada na proposta; e dos prazos, o
fornecimento do quan�ta�vo dentro dos prazos contratados.

6.1.2. Será admi�do o somatório de atestados, desde que compa�veis com as caracterís�cas do objeto da licitação.

6.1.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade 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 a�vidades, nota fiscal.

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1. Documentos que deverão acompanhar a proposta:

a) Planilha de especificações técnicas, contante do item 1.1 deste Termo de Referência (ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO), devidamente
complementadas, de forma clara e precisa, com uma coluna à direita, denominada "ofertado", onde deverá constar para cada subitem a
especificação precisa do equipamento ofertado (caso divirja da caracterís�ca solicitada) ou apenas "SIM" (caso coincida com a
caracterís�ca solicitada), bem como a referência a página do catálogo do produto ou documento técnico ou declaração do fabricante que
comprove o atendimento a cada especificação, acompanhado portanto desses documentos legíveis, ou indicar endereço eletrônico do sí�o

do fabricante onde o acesso deverá estar a�vo e sem restrição de credenciais (sem a necessidade de usuário e senha) ou qualquer outro
método de auten�cação.

b) Dados da assistência técnica autorizada do fabricante em Belo Horizonte, constando as seguintes informações:

i) Razão social da autorizada ou nome completo do técnico;
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ii) Endereço completo;

iii) Telefone e e-mail de contato.

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

8.1. A convocação para fornecimento do objeto será feita através da emissão e encaminhamento da Nota de Empenho, ou outro documento

equivalente, à Adjudicatária, conforme especificações con�das no ar�go 40, inciso XVI c/c o ar�go 73 inciso II, “a” e “b” da Lei 8.666/93.

8.2. A convocação será realizada por telefone, pessoalmente ou via e-mail (informado pela adjudicatária em sua proposta), com aviso de

recebimento, acompanhado do anexo da nota de empenho, se for o caso, para impressão, assinatura e devolução.

9. ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO:

9.1. Os produtos serão recebidos conforme a seguir:

a) Provisoriamente: de posse da proposta respec�va, será recebido o produto para verificação de especificações, quan�dade, qualidade,
prazos, preços, embalagens e outros dados per�nentes e, (não superior a 15 dias);

b) Defini�vamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto precedida de avaliação técnica, envolvendo testes

de funcionamento e verificação do cumprimento de todos os requisitos previstos na especificação técnica e, estando de acordo com a
requisição emi�da pelo CONTRATANTE, será efe�vado o recebimento defini�vo, com aposição de assinatura nas vias da nota fiscal ou no

documento auxiliar da NF-e (Danfe) (não superior a 15 dias).

9.2. A emissão do recebimento defini�vo não eximirá o fornecedor de suas responsabilidades, nem invalidará ou comprometerá qualquer
reclamação que órgão contratante venha a fazer, baseada na existência de produto inadequado ou defeituoso, no prazo de garan�a.

9.3. Somente serão recebidos produtos indiscu�velmente novos, de primeiro uso, não sendo aceitos produtos usados, remanufaturados,

recondicionados ou qualquer outra terminologia empregada para iden�ficar que o produto é proveniente de reu�lização de material.

9.4. O produto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser reparado, corrigido ou subs�tuído no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da no�ficação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. Nesse caso, será suspenso o prazo de recebimento defini�vo, até que seja sanada a situação.

9.5. Se a Contratada realizar a subs�tuição, adequação e/ou reparos necessários dentro do prazo es�pulado, adequando o objeto aos termos
pactuados, será recebido provisoriamente e, após constatar-se a conformidade em face dos termos pactuados, em defini�vo, no prazo de até

10 (dez) dias, pela Contratante.

9.6. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente
para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

9.7. Prazo de entrega:

9.7.1. O prazo de entrega, contados a par�r do recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho ou da autorização de fornecimento, será de

30 (trinta) dias corridos.

9.8. Local de entrega:

9.8.1. Os equipamentos deverão ser entregues nos locais indicados pelos órgãos par�cipantes, localizados dentro dos limites territoriais do

Estado de Minas Gerais, no horário compreendido entre as 08h00min e as 17h00min de segunda a sexta-feira.

9.8.2. O endereço completo e os horários para entrega estarão discriminados na autorização de fornecimento ou em documento anexo à Nota
de Empenho.

10. DO PAGAMENTO:

10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da
por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento defini�vo, com base nos

documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela Administração.

11. DO CONTRATO:

Dispensa-se a necessidade de contrato de acordo com o ar�go 62 da Lei nº 8.666/93. No caso de entrega imediata poderá ser subs�tuído por
outro documento que tenha igual valor por não tratar-se de serviço de forma con�nua que aduz o ar�go 57 II da Lei 8.666/93.

12. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

12.1. A garan�a/assistência técnica do fabricante deverá ser especificada na proposta. 

12.2. A Licitante deverá oferecer garan�a de adequado funcionamento dos equipamentos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, e
comprometer-se a manter ou credenciar, em Belo Horizonte serviço de assistência técnica apta a sanar eventuais problemas que os

equipamentos possam apresentar.

12.3. Durante o prazo de garan�a, a Contratada deverá prestar serviços de assistência técnica e suporte aos equipamentos sem ônus para a
Contratante e u�lizará apenas peças e componentes originais, salvo nos casos fundamentados por escrito e aceitos pela Contratante.

12.4. Será efetuada, sem ônus para a Contratante, a troca de todas e quaisquer partes, peças e equipamentos que se revelarem defeituosos,
independentemente de causa, época ou do �po de defeito, exceto nos casos comprovados pela Contratada, em que o defeito tenha sido

originado por mau uso, imperícia ou negligência do usuário ou em consequência de caso fortuito ou de força maior.

12.5. A Contratada deverá subs�tuir defini�vamente o equipamento por outro idên�co ou superior ao original, novo, sem ônus para a
Contratante, caso os vícios constatados não sejam sanados no período de até 30 (trinta) dias contados da abertura do chamado da assistência
técnica.
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13. SANÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

13.1. Aplicam-se ao Registro de Preços e às contratações dele decorrentes as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 1993, na Lei nº

13.994, de 18 de setembro de 2001, e na Lei nº 14.167, de 2002.

13.2. As sanções previstas nos incisos I e II do ar�go 87 da Lei 8.666/93, rela�vas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão aplicadas,
quando cabíveis, pelo respec�vo contratante, cien�ficando o Órgão Gerenciador do registro de preço, para acompanhamento da avaliação de

desempenho do fornecedor.

13.3. As sanções previstas nos incisos III e IV do ar�go 87 da Lei 8.666/93, rela�vas ao inadimplemento de obrigações contratuais, serão
aplicadas, quando cabíveis, pelo respec�vo contratante, em coordenação com o Órgão Gerenciador do registro de preço.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: Daniel Machado Maia MASP: 1314826-7

Documento assinado eletronicamente por Daniel Machado Maia, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2017, às 16:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0018868 e o código CRC 5154A8BF.

Referência: Processo nº 1500.01.0000801/2017-62 SEI nº 0018868
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