
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Data 
Órgão 

Solicitante 

Número do Pedido 

de Compra 

Número da Unidade 

de Compra 

xx / xx /2019 OGE xxxxxx xxxxxx 

 

Responsável pelo Pedido 
Superintendência 

ou Diretoria 

Nome: Thamiris Aguiar Maciel 

E-mail: thamiris.maciel@ouvidoriageral.mg.gov.br 

Ramal para contato: 52040 

Ouvidoria de 

Saúde 

 

OBJETO: 

O presente termo de referência tem por objeto a aquisição de 854 totens de comunicação 

visual, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste 

documento. 

 

Lote Item 
Código do item 

no SIAD 
Quant. 

Unid. de 

aquisição 

Descrição do item 

CATMAS 

1 1 xxxxx 854 xxxx xxxxxx 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

A CONTRATADA será responsável pela confecção e instalação dos totens de 

comunicação visual, de acordo com as características abaixo: 

a) Carenagem: chapa de aço galvanizada com espessura de 2mm, cortada e dobrada; 

b) Estrutura: tubo redondo de aço SAE 1020 e aço galvanizado com espessura de 

2mm para apoio da carenagem; 

c) Base: chapa de aço em formato triangular com espessura de 12,7mm, com furos 

com diâmetro de 18mm e quinas arredondadas; 

d) Fundação: Base pré-moldada em concreto 18Mpa com chumbador metálico 

embutido no concreto;  

e) Formato: três faces de 45cm de largura para formação de um prisma com corte 

transversal de 45º no topo. Altura no ponto máximo de 1,8m; 



f) Pintura da carenagem, logomarcas e textos: pintura em poliuretano de acordo com 

detalhamento visual do totem; 

g) Selo da Ouvidoria-Geral do Estado em adesivo vinílico leitoso faca especial;  

h) Instalação: será instalado 1 totens em cada um dos 853 municípios de Minas 

Gerais e 1 totem na Cidade Administrativa de Minas Gerais. O transporte e 

instalação do totem são de responsabilidade da CONTRATADA;  

i) As demais especificações e desenhos orientadores constam nos modelos abaixo: 

 

DETALHAMENTO VISUAL DO TOTEM 

 

 

 

 

 



DETALHAMENTO ESTRUTURAL DO TOTEM 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Com o objetivo de fortalecer os canais da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais e 

da Ouvidoria-Geral do SUS, serão instalados totens de comunicação visual na entrada do 

principal estabelecimento de saúde de cada um dos 853 municípios mineiros, de modo a 

proporcionar uma correta orientação sobre os canais de contato entre cidadão e Estado.  

 

Além das 853 unidades a serem instaladas nos municípios mineiros, será instalado 1 totem 

na Cidade Administrativa de Minas Gerais, considerando o grande número de servidores 

públicos e usuários dos serviços públicos que transitam diariamente pelo local.  

 

A finalidade, portanto, é levar ao conhecimento do maior número possível de cidadãos, 

em todo território estadual, os canais de atendimento da Ouvidoria-Geral do Estado e, 

assim, ampliar a participação e o controle social das políticas públicas, bem como o papel 

da ouvidoria enquanto ferramenta de gestão. 

 

Cabe destacar que parte dos recursos utilizados é oriunda da Portaria GM/MS nº 1.975, 

de 29 de junho de 2018, que estabelece incentivo financeiro destinado aos Estados, no 



âmbito da Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do SUS - ParticipaSUS, 

com foco na implantação, descentralização e qualificação das Ouvidorias do SUS. Tal 

recurso foi repassado da Secretaria de Estado de Saúde à Ouvidoria-Geral do Estado por 

meio do TDCO nº 6/2019.  

 

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE 

Sugere-se a adoção do pregão, sob a forma eletrônica, por se tratar de item cujos padrões 

de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos no presente Termo de 

Referência, por meio de especificações usuais do mercado.  

 

DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

Não será permitida a participação 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 serviços de forma independente. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante, expedido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, para fornecimento dos itens ofertados, atendendo 

ao quantitativo mínimo de 30% (trinta por cento) das quantidades apresentadas neste 

Anexo I;  

Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o somatório de atestados, 

desde que compatíveis com as características do objeto da licitação. 

 

DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

Prazo e Local de Entrega:  

A execução do objeto será precedida de cronograma elaborado pela Contratante, 

compatível com o andamento das obtenções de autorização de instalação, 

cronograma esse que somente será fornecido àquele a quem for adjudicado o objeto 

do certame.  

As instalações serão realizadas em etapas, de acordo com os municípios 

pertencentes a cada Unidade Regional de Saúde. Dessa forma, será traçado 

planejamento por região para otimizar a logística de instalação dos totens.   

A cada etapa do cronograma será emitida uma ordem de serviço específica, sendo 

que o prazo para entrega do totem devidamente instalado será de 30 dias corridos 

contados da emissão da ordem de serviço. 

 



 

Condições de recebimento: 

Os produtos serão recebidos: 

Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação 

da conformidade do material com a especificação, oportunidade em 

que se observarão apenas as informações constantes da fatura e das 

embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho; 

Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 60 dias 

(sessenta dias) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. 

O transporte e instalação do totem ficará a cargo do fornecedor, 

devendo ser providenciada a mão-de-obra necessária. 

O recebimento/aprovação dos totens pela Ouvidoria-Geral do Estado 

não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de 

quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as 

especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-

se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 

8.078/90. 

 

DO PAGAMENTO 

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 até 30 

(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento das Notas Fiscais/Faturas pela 

Contratante.   

As Notas Fiscais/Faturas deverão ser entregues à Ouvidoria-Geral do Estado com a 

discriminação dos serviços executados, para a análise das mesmas. 

 

À Ouvidoria-Geral do Estado fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se o 

serviço não atender as regras editalícias e/ou contratuais. 

 

DO CONTRATO 

Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado 

vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002. 



O contrato tem vigência por 12 meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário 

Oficial do Estado de Minas Gerais.  

Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados 

monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de 12 meses, 

contados da apresentação da proposta, 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, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela contratada. 

 

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA 

Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei 

nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, após a celebração do 

contrato, o(s) agente(s) responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, 

como representante da Administração. 

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do 

contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção 

das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 

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. 

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. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão 

encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas 

convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.  

Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno 

cumprimento do contrato. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do 

orçamento em vigor, aprovado pela lei nº 23.290/2019: 

<inserir dotação orçamentária> 



 

DAS GARANTIAS 

A empresa licitante deverá oferecer garantia de 12 (doze) meses para os serviços 

executados, contados a partir do recebimento definitivo do objeto, comprometendo-se a 

refazê-lo no caso de imperfeições causadas por falhas de execução, de instalação ou do 

desgaste precoce de materiais ou componentes.  

 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado.  

 

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES  

Da contratada:  

a) Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, 

de acordo com as exigências constantes neste documento. 

b) Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao 

CONTRATANTE para ateste e pagamento. 

c) Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à 

execução do objeto contratado. 

d) Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou 

em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções 

resultantes da execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e 

duas) horas. 

e) Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar 

desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo 

com as normas e especificações técnicas recomendadas neste 

documento. 

f) Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, 

responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento 

e descarregamento dos materiais. 

g) Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens 

solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, 

durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em 

vigor e na forma exigida neste termo de referência. 

h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo 

de Referência. 

i) Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo 

pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando 

houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste 

Termo de Referência. 



j) Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com 

as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

k) Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na 

execução do objeto contratado. 

l) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou 

aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do objeto; 

m) Emitir relatório fotográfico com número de identificação do totem, 

coordenada geográfica e endereço da instalação, o qual deve ser 

enviado junto aos documentos fiscais para fins de aprovação do 

pagamento.  

Da contratante:  

a) Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas 

o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência. 

b) Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em 

desacordo com a especificação e da proposta de preços da 

CONTRATADA. 

c) Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas 

durante o recebimento dos itens solicitados. 

d) Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas 

na entrega dos itens solicitados. 

e) Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos 

materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções. 

f) Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a 

CONTRATADA regularizar as falhas observadas. 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA. 

h) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares. 

i) Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e 

previdenciários através dos documentos pertinentes. 

j) Disponibilizar local adequado para a realização do serviço. 

k) Disponibilizar modelo de relatório fotográfico e número de 

identificação do Totem para a CONTRATADA.   

 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de 

janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de até: 



 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, 

sobre o valor do objeto não executado; 

 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do 

contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço 

de garantia de execução exigida;  

 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento após 

ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega 

do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne 

impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, 

ainda fora das especificações contratadas ; 

 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da 

legislação pertinente. 

c) Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública 

Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos 

itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5. 

A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos 

eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente. 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução 

contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro 

de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior 

ou razões de interesse público, devidamente comprovados. 

A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da 

CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração 

ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo 

sancionatório. 

As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente 

registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual – CAFIMP. 

As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que: 



a) Retardarem a execução do objeto; 

b) Comportar-se de modo inidôneo; 

Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 

ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da 

licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

c) Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal. 

Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 

46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias 

do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, 

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

Responsável 

THAMIRIS AGUIAR MACIEL 

M752739-3 

 

Aprovação 

NOME COMPLETO 

MASP/MATRÍCULA 

 


