
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Termo de Abertura PMMG/DS/CSC-SAÚDE/S-TIC nº. 13987049/2020
Belo Horizonte, 05 de maio de 2020.

  

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE AQUISIÇÃO

 

1. Setor solicitante  Seção de Tecnologia da Informação e Comunicação (S-TIC).

2. Descrição do produto/serviço Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de outsourcing de impressão para as
Unidades de Saúde

3. Sugestão de tipo de processo

Dispensa de Licitação.

LEI FEDERAL N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020: Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019
DECRETO NE Nº 113, DE 12 DE MARÇO DE 2020 . Declara situação de emergência em Saúde
Pública no Estado em razão de surto de doença respiratória – 1 .5 .1 .1 .0 – Coronavírus

    4. Número(s) do(s) pedido(s)  
SIAD A incluir no termo de referência.

    5. Endereço para entrega/
execução Conforme tabela de localidade e quantidades anexo (14112862).

     6. Prazo para entrega/ execução Até 15 (dias) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

     7. Justificativa Atender a demanda de reprografia das Unidades de Saúde da Capital em que os contratos estão
vencendo até o dia 07/06/2020.

     8. Disponibilidade Orçamentária
(Dotação)

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 39 19 0 49 2

Há previsão de disponibilidade orçamentária na fonte citada. O gasto foi previamente programado junto
ao gestor do crédito. A contratação atende a finalidade do gasto, bem como as demandas necessárias
ao cumprimento dos objetivos da Unidade, conforme determinação legal.

     9. Sugestão de membros
técnicos Não se aplica.

     10. Haverá amostra Não se aplica.

 

 

Saul Rodrigues Lança, Maj PM
Agente de Atividade

          

Newton Arlém Eleutério, Major PM
Agente Coordenador e Controle

 
 

George Luiz de Matos, Ten Cel PM
Chefe do CSC-Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major, em
11/05/2020, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Saul Rodrigues Lança, Major PM, em
11/05/2020, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 27/05/2020, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13987049 e o código CRC 784551F8.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 13987049
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Seção de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Centro de Serviços Compartilhados Saúde/DS

Versão v.20.08.2019.

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

DATA Órgão
Solicitante

Número do Pedido
de Compra

Número da Unidade
de Compra

 05/05/2020 PMMG/DS/CSC-
SAÚDE 09/2020 1255302

 

Responsável pelo Pedido Superintendência ou Diretoria

Nome: Saul Rodrigues Lança
E-mail: hpm-informatica@pmmg.mg.gov.br
Ramal para contato: (31) 3071-5353

P4/ S-TIC

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto a contratação, de empresa especializada para 
prestação de serviços de outsourcing de impressão, com assistência técnica e manutenção,
reposição de peças e insumos de acordo com as especificações e demais detalhamentos
consignados em anexos.

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
O objeto da licitação é composto pelos itens abaixo discriminados em lote único, com a
indicação do quantitativo MENSAL:

Item Descrição Item Quantidade Unidade

1 Locação de Impressora Colorida 30ppm 5928-5 05 Unidade

2 Locação de Impressora Monocromática 35ppm 5932-3 86 Unidade

3 Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 35ppm 5930-7 43 Unidade

4 Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 55ppm 5933-1 02 Unidade

5 Impressão/cópia Monocromática no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso 8979-6 400.000 Unidade

6 Impressão Colorida no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso 8980-0 20.000 Unidade

 

1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.2.1. A quantidade estimada dos itens acima adveio da divisão do período
contratual de 6 (seis) meses.

1.2.2. A quantidade de locação de equipamentos listadas acima se refere a
previsão do volume de locações dos equipamentos para os 6 meses de contrato.
Não corresponde a quantidade total de equipamentos locados por mês, mas a
quantidade de locações/mês para os 6 meses de contrato.

Ex: Locação de 01 impressora (equipamento) durante o período de 6 meses
equivalem a 6 unidades de locação do quadro acima.

1.2.3. Salientamos que é prática do mercado utilizar as ISO’s (ISO/IEC 19752
e ISO/IEC 19798) para dimensionar a taxa de cobertura média de página.

 
 

2. DOS LOTES
2.1. Do agrupamento de itens em lotes:

O presente processo trata da contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de impressão com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e
especializada, reposição de peças e insumos de acordo com as especificações e demais
detalhamentos consignados neste Termo de Referência. 

Outsourcing de impressão é uma solução composta por diversas impressoras interligadas e
monitoradas por ferramentas de bilhetagem, gerenciamento e cotização de impressões para
cada usuário. Imagine uma situação hipotética que um órgão possui
impressoras/multifuncionais de 30 PPM, 35PPM, 55 PPM variando entre monocromáticas e
coloridas, formatos A3 e A4. Caso o certame fosse dividido por item e não por lote, o
órgão poderá apresentar um fornecedor para cada tipo de impressora possibilitando a
utilização de diferentes ferramentas para o gerenciamento de impressão, bilhetagem e cota.
Com a utilização de diferentes sistemas, seria difícil a implantação e gerenciamento do parque
de impressão, pois todos os usuários deveriam ser cadastrados nos diversos sistemas de
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impressão, impossibilitando o monitoramento de impressões de forma única com apresentação
de relatórios consolidados. 

O gestor responsável pelo contrato de impressão deverá extrair relatórios de cada sistema de
bilhetagem, cota e gerenciamento e depois consolidar para chegar nos indicadores finalísticos.
Outro fato que a utilização de diversos sistemas de impressão provocaria seria a
impossibilidade de utilização do sistema de cota por usuário, pois para cada tipo de
impressora, o usuário poderá ser gerenciado por um sistema de cota, não sendo possível assim
estabelecer uma cota máxima para cada usuário para uso em todos as impressoras do órgão. 

Além dos problemas listados acima, a execução do certame por itens demandaria maior
esforço para a Administração Púbica. Na possibilidade da existência de vários fornecedores
para o mesmo lote, caso fosse realizado por item, a Administração deverá reservar um servidor
de impressão para cada fornecedor hospedar seu ambiente de monitoramento e bilhetagem.
Isso incorreria em um custo adicional para cada órgão contratante no tocante a manutenção do
referido servidor. Mais uma vez a execução por lote se mostra mais vantajosa, pois
proporcionaria uma economia de recursos, uma vez que é necessário somente um servidor de
impressão para atender todos os serviços contidos em lotes. 

Há de se ressaltar ainda a gestão dos contratos. A fase de gerenciamento do contrato visa
acompanhar e garantir a adequada prestação de serviços e o fornecimento de bens que
compõem a solução de TI durante todo o período de execução do contrato. O gerenciamento do
contrato envolve tarefas a serem realizadas no início do contrato, na execução e seu
monitoramento, na transição contratual e no encerramento do contrato. Tais tarefas deveriam
ser executadas para diferentes fornecedores, transformando a gestão dos contratos em uma
tarefa árdua. A realização do certame por lotes, representa para o governo, economia de
recursos, uma vez que possibilitará um controle único e otimizado para a gestão, monitoramento
e fiscalização contratual

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. A PMMG utiliza nos diversos setores de saúde da Capital Mineira 136
equipamentos de impressoras conforme tabela das localidade e quantidades anexa
(14112862), que se for interrompido os serviços trará um grande prejuízo na prestação de
serviço da saúde em plena pandemia do COVID-19, prejuízos esses imensuráveis para
policiais e bombeiros militares, bem como de seus familiares.

3.2. 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 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. 

3.3. 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, a SEPLAG realizou em janeiro de 2020 um RP, cuja ATA foi
cancelada, motivo esse da contratação emergencial até a próxima ata ser concluída. 

3.4.  Todas as impressões de resultados de exames, laudos, relatório, evolução
de pacientes, receituários, prontuários, todos trabalhos administrativos que o hospital e as
Unidades de Saúdes necessitam de realizar impressões necessitam desse serviço
terceirizado. Conforme item anterior as Unidades de Saúde aderiram a modalidade de
terceirização de serviços de reprografia.

3.5. Considerando os orçamentos apresentados pela SEPLAG, a empresa CTIS
foi a escolhida baseado nos seguintes motivos:

3.5.1. A empresa Simpress somente faz contratação com o prazo contratual
mínimo: 24 meses, para equipamentos novos e somente faz a confirmação da 
disponibilidade após assinatura do contrato, conforme consta na proposta anexa.

3.5.2. Na Ata do RP do Hospital das Forças Armadas a contratação é por 48
MESES, e não possui impressora colorida A4, não atende todas nossas
necessidades.

3.5.3. A empresa Selbetti apresentou uma proposta com valor menor que as
demais, porém a empresa não dispõe de todos os equipamentos nas especificações
solicitadas pela SEPLAG, onde formou os preços baseados em equipamentos
inferiores aos solicitados, conforme consta na proposta anexa.

3.5.4. Dos orçamentos elaborados pela SEPLAG a CTIS é a única empresa
que forneceu orçamento que atende as especificações técnicas e o prazo de
contratação emergencial de 06 meses e ainda tem a vantagem de que os
equipamentos instalados referente ao CONTRATO com a empresa CTIS
TECNOLOGIA, nº 9143296/2017 – SIAD, cuja vigência se encerrará no dia
07/06/2020, serão reutilizados na contratação emergencial, o que não gerará os
transtornos das retiradas e novas instalações por parte da troca de empresa. Com
isso não corremos o risco da demora da entrega de novos equipamentos por parte
de outra empresa, devido a pandemia do COVID-19, e de interromper os serviços 
ficando sem a cobertura do serviço de reprografia para os setores de saúde.

3.5.5. Permanecendo a empresa CTIS não teremos uma grande
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movimentação de pessoas e materiais onde estão trabalhando o pessoal que atua na
prestação de serviços médicos aos pacientes. Também não acarretará o transtorno
do acondicionamento dos novos equipamentos antes de serem instalados e o
acondicionamento dos equipamentos recolhidos, pois haverá poucas as mudanças.

 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE:
4.1. O Centro de Serviços Compartilhados da Polícia Militar (CSC-PM) celebrou
um CONTRATO com a empresa CTIS TECNOLOGIA, nº 9143296 – SIAD, em 31/05/2017,
cuja vigência se encerrará no dia 07/06/2020, para prestação de serviços de reprografia,
onde o Hospital da Polícia Militar e diversas Unidades de Saúde da PM em todo o Estado
de Minas Gerais é coberto por este contrato.

4.2. Conforme estava planejado para continuidade desses serviços, o CSC-
Saúde é participante da Ata de Registro de Preço nº 02/2020, prestação de serviços de
outsourcing de impressão, que é centralizado e gerenciado no Estado pela SEPLAG.
Devido à dificuldade do fornecedor em cumprir as exigências contratuais ocasionadas pela
crise mundial provocada pelo COVID-19, esta Ata de Registro de preços foi cancelada
conforme o Termo de cancelamento (12657470) do processo SEI nº
1500.01.0019264/2019-38, anexo a este processo.

4.3. Devido ao tempo que levará para fazer um novo registro de preços de
prestação de serviços de outsourcing de impressão ou de uma licitação por parte do CSC-
Saúde, foi proposto pela SEPLAG realizarmos a contratação emergencial com dispensa
de licitação, uma vez que a descontinuidade deste serviço pode prejudicar muito os
serviços de saúde da nossa instituição.

4.4. A PMMG utiliza nos diversos setores de saúde da Capital Mineira 136
equipamentos de impressoras conforme tabela das localidade e quantidades anexa
(14112862), que se for interrompido os serviços trará um grande prejuízo na prestação de
serviço da saúde em plena pandemia do COVID-19, prejuízos esses imensuráveis para
policiais e bombeiros militares, bem como de seus familiares, visto que tais equipamentos
atendem todos os setores essenciais da saúde.

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. 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.

 

6. CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. A Contratada deverá fornecer todo o material de consumo, insumos e
acessório necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

6.2. O fornecimento de papel é de responsabilidade do CONTRATANTE.

6.3. A impressora multifuncional que tenha a opção de digitalizar deverá ficar com
o dispositivo de scanner habilitado.

6.4. O fornecimento de cabo USB, quando a impressora não estiver conectada
em rede, será de responsabilidade da CONTRATADA.

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

6.6. A Contratada deverá enviar as faturas mensalmente e discriminadas para
cada Unidade participante de acordo com o contratos e regras de faturamento conforme
item 15.

6.7. 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.

6.8. Para todos os modelos de equipamentos admite-se a utilização de bandeja
adicional para atendimento à capacidade total de folhas exigidas;

6.9. A Contratada 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;

6.10. A Contratada 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;

6.11. 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.

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

6.13. 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.

6.14. A Contratada 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;

6.14.1. 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
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acesso ao público em geral e passível de verificação durante essa contratação.

6.14.2. 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.

6.15. 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 emitidos por entidades/órgãos reguladores).

6.16. Todos os documentos deverão estar vigentes no dia previsto para assinatura
do contrato.

6.17. 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.

6.18. 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;

6.19. Os Sistemas de Gerenciamento, Cotas e Bilhetagem deverão ser
compatíveis em todas as suas funcionalidades para todos os equipamentos ofertados.

6.19.1. Todos os sistemas mencionados anteriormente deverão ser
compatíveis com estações clientes Windows XP e superior.

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

6.20. A CONTRATADA deverá fornecer transformadores e adaptadores, quando
necessário, para a devida instalação.

6.21. Se a Contratada possuir equipamentos instalados nas localidades da Tabela
de Localidades, Quantidades e Valores, oriundos de outro contrato que está vencendo no
dia 07/06/2020, poderá utilizar os mesmos na nova contratação, desde que estejam
perfeitamente funcionando, e sejam realizados o encerramento dos contadores e uma nova
leitura, para que não haja duplicidade de cobranças. Todos os equipamentos devem ser
relacionados e a relação enviada para a Seção de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Centro de Serviços Compartilhados Saúde/DS, a qual ficará
responsável para a conferência dos equipamentos e contadores da transição dos
contratos.

 

7. SISTEMA DE GERENCIAMENTO
7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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 da PMMG.

7.4. Todos os equipamentos deverão ser previamente cadastrados, antes de
serem enviadas as suas localidades, contemplando o nome da localidade e seu respectivo
endereço.

 

8. SISTEMA DE BILHETAGEM
8.1. A Proponente deverá disponibilizar um sistema informatizado de
gerenciamento de equipamentos em rede e atender às seguintes características mínimas:

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

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

8.1.3. 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;

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

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

8.1.6. Permitir a associação de usuários a sua respectiva unidade
administrativa;

8.1.7. Permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor da impressão
(colorida ou monocromática), tipo de papel e origem (cópia ou impressão);

8.1.8. 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;

8.1.9. Permitir, no mínimo, a exportação de dados e relatórios para análise em
formato Excel;

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

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

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

8.1.13. 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;

9. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COTAS
9.1. A Proponente deverá disponibilizar um sistema para o gerenciamento do
controle de cotas de impressão que deverá atender às seguintes características mínimas:

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

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

9.1.3. 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;

9.1.4. Gerenciamento / contabilidade / monitoramento de impressoras
utilizadas;

9.1.5. 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;

9.1.6. 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;

9.1.7. Relatórios deverão ser detalhados, consolidados e gráficos de
utilização por unidade, setor, impressora, usuário final e órgão;

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

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

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

9.1.11. 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;

 

10. MODO DE IMPRESSÃO
10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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.

 

11. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. O suporte técnico deverá ser disponibilizado aos usuários dos serviços de
impressão de segunda a sexta-feira, de 08h as 18h.

11.4. 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.

11.5. 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.

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

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

11.8. 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.
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11.9. Para realização das atividades de instalação, a CONTRATADA deverá
obedecer às seguintes orientações com relação a normas de execução e segurança do
trabalho:

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

11.9.2. 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;

11.9.3. 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;

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

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

11.11. 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.

11.12. A instalação e a configuração do hardware e do software serão de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

11.13. 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.

11.14. 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.

11.15. 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.

11.16. 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.

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

11.17.1. 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.

11.18. 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;

11.19. 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;

11.20. 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;

11.21. 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.

11.21.1. A transferência será realizada sem ônus para CONTRATANTE.

11.21.2. 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;

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

11.23. 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.

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

11.24.1. As impressoras de backup a serem fornecidas deverão ser dos
modelos contratados correspondentes para aquela localidade.

11.24.2. 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
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fechado de forma definitiva.

 

12. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
12.1. Seguem abaixo as exigências MÍNIMAS referentes às especificações
técnicas dos equipamentos e serviços dos itens acima descritos:

12.1.1. Lote Único

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

Suporte para tipos de mídia Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e 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
Operacionais Windows XP / Server 2003 ou superior / Vista / Linux / Windows 7/Windows 8/ Windows 8.1

Bandeja de Alimentação 250 folhas

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

Tensão De acordo com as localidades de instalação dos equipamentos no Estado de Minas Gerais.

ITEM 2 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA 35PPM

Tecnologia LASER/LED/CERA/TINTA

Funções Impressora

Velocidade Mínima de
Impressão 35 ppm

Tamanho de Papel A5, A4, Carta até Ofício

Suporte para tipos de mídia Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e envelopes.

Gramatura do papel 75 g/m²

Resolução Mínima de
impressão (dpi) 1200 x 600dpi

Processador (Mhz) 500 Mhz
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Memória Mínima 256 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 equipamentos no Estado de Minas Gerais.

 

ITEM 3 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 35PPM

Tecnologia LASER/LED/CERA/TINTA

Funções Impressora, Copiadora, Scanner para e-mail, USB, REDE, FAX.

Velocidade Mínima de Impressão 35 ppm

Tamanho de Papel A5, A4, Carta até Ofício.

Suporte para tipos de mídia Papel, papel reciclado, transparência, etiqueta, cartões e envelopes

Gramatura do papel 75 g/m²

Resolução Mínima 1200 x 600dpi

Processador  500 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

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

Tensão De acordo com as localidades de instalação dos equipamentos no Estado de Minas Gerais.

PADRÃO - Termo de Referência de Serviço PMMG/DS/CSC-Saúde/S-TIC 13990706         SEI 1250.01.0002745/2020-40 / pg. 10



 

ITEM 4 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 55PPM

Tecnologia LASER/LED/CERA/TINTA

Funções Impressora, Copiadora, Scanner para e-mail, USB, REDE, FAX

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 500 Mhz

Memória Mínima 1 GB

Capacidade do Disco Rígido 128GB

Drivers PCL 6, PS3 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 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

Tensão De acordo com as localidades de instalação dos equipamentos no Estado de Minas Gerais.

 

13. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO
13.1. 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 10 (dez) dias corridos.

13.2. Local de entrega: os equipamentos deverão ser entregues nas unidades
administrativas constantes no Anexo II, localizadas dentro dos limites territoriais do Estado
de Minas Gerais durante o horário de funcionamento destas, estar discriminado no
contrato, na autorização de fornecimento ou em documento anexo à Nota de Empenho.

13.3. A previsão da alocação dos equipamentos em cada localidade será
conforme o estabelecido na Tabela de Localidades, Quantidades e Valores (1412862). A
CONTRATANTE poderá realizar alterações nos endereços de entrega dos equipamentos.

13.4. 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.
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13.5. A CONTRATADA deverá realizar no mínimo os seguintes testes no momento
da instalação dos equipamentos:

13.5.1. 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;

13.5.2. 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;

13.5.3. Verificação do registro da impressão no software (bilhetagem);

13.5.4. Exibição de relatórios com informações sobre a bilhetagem (usuário,
quantidade impressa, máquina utilizada, centro de custo) tanto para cópia quanto
para a impressão.

 

14. DO PRAZO DE SUPORTE TÉCNICO
14.1. O prazo de atendimento para solução do incidente/problema pela
CONTRATADA será de:

14.1.1. 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.

14.1.2. 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.

14.1.3. 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.

SERVIÇO LOCALIDADE PRAZO MÁXIMO DE SOLUÇÃO
EM HORAS PERCENTUAL DOS CHAMADOS

Manutenção Corretiva Belo Horizonte 6 úteis > 90%

Manutenção Corretiva Belo Horizonte 48 corridas < 10%

Manutenção Corretiva Região Metropolitana de Belo Horizonte e
localidades de até 100km da Capital 8 úteis > 90%

Manutenção Corretiva Região Metropolitana de Belo Horizonte e
localidades de até 100km da Capital 48 corridas < 10%

Manutenção Corretiva Demais regiões de Minas Gerais 12 úteis > 90%

Manutenção Corretiva Demais regiões de Minas Gerais 72 corridas < 10%

Quadro resumo: Prazo máximo de solução de acordo com a localidade

 

15. NÍVEL DE SERVIÇO – NS
15.1. A CONTRATADA deverá obedecer os seguintes Níveis de Serviço,
considerando também o modelo de faturamento de cada lote descrito no item 13 deste
Termo de Referência.

INDICADOR 01

Consertos – abertura de chamado para manutenção corretiva

Item Descrição

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

Mecanismo de Cálculo Total de OS corretivas executadas dentro do prazo / Total de OS corretivas executadas no período =
X1

Início de Vigência Início da prestação dos serviços

Faixas de ajuste no
pagamento (M1)

Se X1 entre 0,90 e 1,  M1 = 1

Se X1 entre 0,85 e 0,89, M1 = 0,9

Se X1 entre 0,80 e 0,84, M1 = 0,8

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

Sanções Se X1 abaixo de 0,45 por 3 (três) meses consecutivos, será considerada inexecução parcial do
ajuste e a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato.

 

INDICADOR 02

Indisponibilidade dos sistemas –Gerenciamento, Bilhetagem e Cotas

Item Descrição

Finalidade 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 aferições diárias)

Mecanismo de Cálculo Somatório 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

Faixas de ajuste no
pagamento (M2)

Se X2 entre 0,90 e 1, M2 = 1

Se X2 entre 0,85 e 0,89, M2 = 0,9

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

Sanções Se X2 abaixo de 0,75 por 3 (três) meses consecutivos, será considerada inexecução parcial do
ajuste e a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato.

 

INDICADOR 03

Substituição dos Suprimentos

Item Descrição

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

Meta a cumprir 90% dos chamados de substituição de suprimentos atendidos no prazo.

Instrumento de medição Software de abertura / fechamento de chamados
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Forma de acompanhamento Através do relatório mensal emitido pela CONTRATADA

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

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

Início de Vigência Início da prestação dos serviços

Faixas de ajuste no
pagamento (M4)

Se X3 entre 0,90 e 1, M3 = 1

Se X3 entre 0,85 e 0,89, M3 = 0,9

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

Sanções Se X3 abaixo de 0,70 por 3 (três) meses consecutivos, será considerada inexecução parcial do
ajuste e a CONTRATANTE poderá rescindir o contrato.

 

16. FATURAMENTO
16.1. O faturamento referente aos serviços de outsourcing de impressão dar-se-á
com base nos quantitativos efetivamente impressos e validados pela CONTRATANTE.

16.2. O Modelo de Faturamento será diferente para cada Lote de itens e
obedecerá as legendas a seguir:

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;

16.3. Será realizado por taxa fixa de locação (VTL) do item + quantitativo de folhas
impressas (VFI) + aferição do Nível de Serviço correspondente (NS).

16.3.1. Fórmula: (VTL + VFI) x (M1+M2+M3) /3

 

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;

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.
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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 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.

18.2. Para efeito de comprovação da qualificação técnica, admite-se o somatório
de atestados que comprovem a execução dos respectivos serviços contratados 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.

 

19. DO PAGAMENTO
19.1. 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 até 30
(trinta) dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se
referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

19.2. 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, bem como, demais documentos necessários para a efetiva
comprovação da execução do objeto, se houver. 

19.2.1. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NFs-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NFs-e,
mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NFs-e. 

19.2.2. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo gestor. 

19.2.3. 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. 

19.2.4. 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. 

19.3. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital. 

19.4. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem 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. 

19.5. Informações complementares e orientações operacionais a respeito
do faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores
por meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

 

20. DO CONTRATO
20.1. Encerrado o processo, o representante legal da empresa escolhida 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.

20.2. O contrato a ser firmado terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da data da
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, vedada a
prorrogação, nos termos do art. 24, IV, da lei nº 8.666/93.

21. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:

21.1. 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, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

21.1.1. Será designado como Gestor/Fiscal do Contrato o chefe da Seção de
Tecnologia da Informação e Comunicação (S-TIC) do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS. Será o responsável pelo acompanhamento do contrato
quanto aos aspectos administrativos, tratando de questões relativas ao planejamento
da contratação, aspectos econômicos, prorrogações, além de promover as medidas
necessárias à fiel execução das condições previstas no ato convocatório e no
instrumento de contrato, sendo também o responsável pela fiscalização do
cumprimento das disposições contratuais, tendo por parâmetro os resultados
previstos, visando à qualidade da prestação e adotando providências necessárias ao
fiel cumprimento do contrato.

21.1.2. A forma como se dará a substituição do Fiscal de contrato em caso de
férias, licenças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada função,
será regulado por meio de ato administrativo próprio.

21.2.  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.

21.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
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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.

21.4. 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.

21.5. 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. 

21.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

 

22. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
22.1. A despesa decorrente deste processo correrá por conta da dotação
orçamentária abaixo discriminada ou por quaisquer outras que vierem a substituí-las:

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 39 19 0 49 2
 

23. DAS GARANTIAS:
23.1. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

23.1.1.  Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - serviços não-duráveis) ;(90 dias - serviços duráveis) a partir da
data de recebimento do produto,sem prejuízo de outra garantia complementar
fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.

 

24.  SUBCONTRATAÇÃO
24.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do serviço ora contratado.

 

25. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
25.1. Da Contratada: 

25.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.

25.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.

25.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.

25.1.4. 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.

25.1.5. 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.

25.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.

25.1.7. 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.

25.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

25.1.9. 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.

25.1.10. 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.

25.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.

25.1.12. 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;

25.2. Da Contratante: 
25.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

25.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

25.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.

25.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.

25.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

25.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

25.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
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solicitados pela CONTRATADA.

25.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

25.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.

25.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.

26. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
26.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 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:

26.1.1. advertência por escrito;

26.1.2. multa de até:

26.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;

26.1.2.2. 20 % (vinte por cento)  sobre o valor da prestação de serviços
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 ;

26.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

26.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

26.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

26.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 26.1.1, 26.1.3 e 26.1.4.

26.3. 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.

26.4. 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.

26.5. 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.

26.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

26.6. 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.

26.7. As sanções relacionadas nos itens 26.1.3 e 26.1.4 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP.

26.8. 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:

26.8.1. Retardarem a execução do objeto;

26.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

26.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições desta contratação.

26.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

26.9. 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.

 

Saul Rodrigues Lança, Maj PM
Chefe da S-TIC

 

 

Aprovação
Newton Arlém Eleutério, Major PM
Agente Coordenador e Controle

Documento assinado eletronicamente por Saul Rodrigues Lança, Major PM, em
27/05/2020, às 12:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 27/05/2020, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major, em
29/05/2020, às 07:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13990706 e o código CRC 77C8FB08.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 13990706
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Central de Contratos

Termo DE CANCELAMENTO - SEPLAG/CECONT                                                                                                           

      Belo Horizonte, 24 de março de 2020.

CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PREÇO

DO BENEFICIÁRIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº I

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais,  En dade de Direito Público, por intermédio da
Secretaria  de  Estado  de Planejamento e  Gestão,  ÓRGÃO  GERENCIADOR  deste  Registro  de  Preços,  e
o  BENEFICIÁRIO  abaixo,  sujeitando-se  às  determinações  con das  na  Lei  Federal  nº.  8.666,  de
21/06/1993,  Lei  Federal  nº.  10.520,  de  17  de  julho  de  2002;  Lei  Complementar  nº.  123,  de  14  de
dezembro de 2006; Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014; Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de
janeiro de 2002; Lei Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001; Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008; nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012; nº. 46.311, de 16 de setembro de 2013; nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018; nº. 47.437, de 26
de junho de 2018; nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009; nº 47.727,
de 02 de outubro de 2019; pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016; nº 8.898 de 14 de junho 2013; n.º 4.670, de 5 de junho de 2014; pela Resolução SEPLAG nº. 058, de
30 de novembro de 2007, com suas alterações posteriores; Resolução SEPLAG n.º 13, de 07 de fevereiro
de 2014; Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro 2018 e as demais normas legais correlatas, pelas
condições  estabelecidas  pelo  edital  de  PREGÃO  ELETRÔNICO  PARA  REGISTRO  DE  PREÇOS  –
PLANEJAMENTO N.º 192/2019,  firmam o presente instrumento,  mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEPLAG

ENDEREÇO: RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II, Nº 4001, CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO
NEVES, EDIFÍCIO GERAIS, 2º ANDAR - BAIRRO SERRA VERDE. BELO HORIZONTE/MG - CEP: 31.630-901.

CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO FERREIRA MATIAS - RESOLUÇÃO Nº 56/2019.

BENEFICIÁRIO DO LOTE:  AMC INFORMÁTICA LTDA.

ENDEREÇO: ALAMEDA RIO PRETO, Nº 453 - TAMBORÉ, BARUERI / SP CEP: 06460-050
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CNPJ/MF: 62.541.735/0001-80 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.060.451.117

REPRESENTANTE LEGAL: ALCIDES MOREIRA CARDOSO

CI (RG): RNE W374191-Z CGPI/DIREX/DPF 

CPF/MF: 209.529.028-34

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Considerando os aspectos técnicos e econômicos e os juízos de oportunidade e conveniência, bem
como  manifestação  da  Assessoria  Jurídica   e  da   Área  Técnica  quanto  a  possibilidade  de
cancelamento da ATA 02/2020

Considerando que não é possível a devolução do prazo de vigência da Ata no caso de suspensão;

Considerando que diante da impossibilidade de cumprimento dos termos da ata (impedimento de
entrega da mercadoria) pelo beneficiário da Ata em razão de mo vos supervenientes.

Considerando   a  necessidade  da  Administração  garan r  que  a  a vidade  Administra va  e  de
prestação de serviços públicos não seja impactada,

As partes resolvem, por comum acordo, celebrar o cancelamento bilateral, amigável, da Ata de Registro
de  preços  de  contratação  de  serviços  de  outsourcing  de  impressão,  com  assistência  técnica  e
manutenção  corre va,  preven va  e  especializada,  reposição  de  peças  e  insumos,  conforme
especificações e condições previstas no edital e seus anexos para Órgãos e En dades da Administração
Pública do Estado de Minas Gerais.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O  presente  instrumento  encontra-se  amparado  por  mo vos  supervenientes  de  força  maior  ou  caso
fortuito prejudicando cumprimento da ata, e com base no art. 28 do Decreto 46.311 de 2013, conforme
descrito abaixo:

Art.  28.  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 comprovado e jus ficado:

I – por razão de interesse público; ou

II – a pedido do fornecedor.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 Passará a vigorar o cancelamento da Ata de Registro de Preços nº 02/2020 - oriundas do pregão para
registro de Preços - planejamento 192/2019, a par r do dia 03.04.2020, sem incidência de indenização ou
penalidade, dando a ambas as partes a liberação recíproca pelos direitos e obrigações da Ata.

3.2 O cancelamento do registro de Preços da Ata supracitada não implica no cancelamento dos contratos
assinados  com demais  órgãos  e  En dades  anteriormente  a  data  deste  instrumento,  permanecendo  
man das, as cláusulas e condições (direitos e obrigações) estabelecidas em contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato do presente instrumento, no Órgão Oficial de Imprensa de Minas Gerais, correrá a
expensas da CONTRATANTE, nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
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E, assim justas e avençadas, firmam este presente instrumento que é assinado eletronicamente pelas
partes para os devidos efeitos legais.

RODRIGO FERREIRA MATIAS
Subsecretário do Centro de Serviços Compar lhados-CSC
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG

Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços

ALCIDES MOREIRA CARDOSO
AMC INFORMÁTICA LTDA.

Documento assinado eletronicamente por ALCIDES MOREIRA CARDOSO, Usuário Externo, em
03/04/2020, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Ma as, Subsecretário(a), em
03/04/2020, às 22:24, 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 12657470 e o código CRC 5AF23BAD.

Referência: Processo nº 1500.01.0019264/2019-38 SEI nº 12657470
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 36 – sábado, 04 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
AvISo DE LICITAÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 43/2020. Tipo: 
Menor Preço . o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central de 
Compras da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, realizará 
a licitação para CoMPrA CENTrAL - CoMBuSTÍvEIS, em atendi-
mento à demanda de diversos órgãos e entidades do Estado de Minas 
Gerais. A sessão do pregão iniciará no dia 17/04/2020, às 09h00min, 
no site www .compras .mg .gov .br . Mais informações: comprascentrais@
planejamento.mg.gov.br. BH/MG 03/04/2020

rafael Mayrink Ferreira
Central de Compras / SEPLAG.

3 cm -03 1342403 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
PROCESSO SEI Nº 1500.01.0016175/2020-18

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1501561-15/2020
Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI 
nº1500.01.0016175/2020-18, bem como Processo de Compras nº 
1501561-15/2020, APROVO os procedimentos administrativos e, no 
uso tda competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela 
resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI 12878410 AuTo-
rIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas no artigo 4º da 
Lei Federal nº 13.979/2020, na hipótese de dispensa de licitação, e no 
Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico Refe-
rencial da AGE/MG n.º evento SEI nº12879109, cujo objeto é aquisi-
ção de MoNITorES MuLTIPArAMÉTrICoS CoM CAPNoGrA-
FIA para atendimento de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, 
visando equipar as unidades hospitalares envolvidas no atendimento 
e combate à pandemia do CovID-19 no Estado de Minas Gerais no 
âmbito do SuS, por meio da contratação da realizada junto a empresa 
ALFA MED SISTEMAS . o valor da contratação é correspondente a 
r$175 .680,00 que correrá por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 4291 10 305 150 4439 0001 449052 101 . rodrigo Ferreira Matias, 
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão .

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo 
PROCESSO SEI Nº 1320.01.0038920/2020-59

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1501561-16/2020
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEI nº 1320.01.0038920/2020-59, referente ao Processo de Compras 
nº 1501561-16/2020, APROVO os procedimentos administrativos e, 
no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela 
resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº 13068194 AuTo-
rIZo e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas na Lei Federal 
nº 13.979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do 
Parecer Jurídico Referencial da AGE/MG n.º evento SEI nº  a Lei Fede-
ral nº 13.979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos 
do Parecer Jurídico AGE Referencial n.º 16.198/2020 evento SEI nº 
13118370, cujo objeto é aquisição de máscaras N95 para atendimento 
de demanda da Secretaria de Estado da Saúde, visando equipar e pro-
teger profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia 
do CovID-19 no Estado de Minas Gerais que trabalham no âmbito 
do SuS, por meio da contratação da realizada junto a empresa DCB 
DISTrIBuIDorA CIrÚrGICA BrASILEIrA LTDA . o valor da 
contratação é correspondente a r$11 .257 .500,00 que correrão por 
conta das seguintes dotações orçamentárias: 4291 10 305 150 4439 
0001 339030 10 0 10 .1; 4291 10 305 150 4439 0001 339030 10 0 - 
37 .14291 .10 .305 .150 .4439 0001 339030 10 0 92 1 . 

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro 
de Serviços Compartilhados da SEPLAG . 

11 cm -03 1342817 - 1

CANCELAMENTo Do rEGISTro Do PrEÇo Do 
BENEFICIárIo DA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS Nº I

PrEGÃo ELETrÔNICo PArA rEGISTro DE PrEÇoS – PLANE-
JAMENTO N.º 192/2019 - Ata de Registro de Preços nº 02/2020
 As partes: SEPLAG e a Empresa AMC Informática Ltda . resolvem, por 
comum acordo, celebrar o cancelamento bilateral da Ata de registro de 
preços de contratação de serviços de outsourcing de impressão, com 
assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, 
reposição de peças e insumos . o Cancelamento da Ata passa a vigorar a 
partir do dia 03 .04 .2020, e não  implica no cancelamento dos contratos 
assinados com demais órgãos e Entidades anteriormente a data deste 
instrumento, permanecendo  mantidas, as cláusulas e condições (direi-
tos e obrigações) estabelecidas em contrato . Assinam rodrigo Ferreira 
Matias, Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados-CSC da 
SEPLAG, Órgão Gerenciador da Ata de registro de Preços e Alcides 
Moreira Cardoso, AMC Informática Ltda .

4 cm -03 1342820 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
HoMoLoGAÇÃo

Homologo o Pregão Eletrônico 003/2020 – Processo nº 5141001 
004/2020, para a contratação de empresa especializada para o forneci-
mento de lanches, sete dias por semana, pelo período de 12 meses, con-
forme Ata de Pregão do dia 26 de março de 2020, e declaro vencedora 
do certame, para o lote único, a empresa MANIA DE FESTAS orGA-
NIZAÇÕES E EVENTOS – CNPJ: 29.235.624/0001-70, no valor de 
r$ 60 .015,59 (sessenta mil, quinze reais e cinquenta e nove centavos) .

Belo Horizonte 03 de abril de 2020 . 
Geraldo Gilson Maciel ribeiro – Diretor – 

Diretoria Administrativa e Financeira . 

rodrigo Antônio de Paiva – Diretor-Presidente – Presidência .
3 cm -03 1342570 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ExTrAToS DE TErMoS ADITIvoS
Extrato: 6º Termo Aditivo ao Contrato 9051513/16. Contratado: H. 
Medical Imp. e Com. Ltda . Objeto: Prorrogação. Vigência: 29/02/20 
a 28/02/21. Valor: R$ 934.500,00 . Dot. Orç.: 2011 10 302 011 4087 
1 339030 10 0 50 1 . Base Legal: Art . 57, I e § 2º da Lei Federal nº 
8.666/93. Marcus Vinicius de Souza – Presidente e João Luiz Merca-
dante – Contratado .

Extrato: 4º Termo Aditivo ao Contrato 9187314/16. Contratado: Loca-
dor. Objeto: Prorrogação/Alteração. Vigência: 22/03/20 a 21/03/21. 
valor: r$ 46 .687,68  . Dot . orç .: 2011 10 122 011 4194 1 339036 0 
50 1. Base Legal: Art.: 57, I e § 2º c/c Art.65, I, b, da Lei Federal nº 
8.666/93. Marcus Vinicius de Souza – Presidente e Afonso H. Fernan-
des e Donatilde de F . Fernandes – Locadores .

3 cm -03 1342600 - 1

AvISo DE ABErTurA DE LICITAÇÃo
Pregão Eletrônico nº 2012015.095/2019. Objeto: Aquisição de medi-
camentos do tipo soluções parenterais de grandes volumes, paraas-
sistência à saúde de beneficiários do IPSEMG atendidos no Hospital 
Governador Israel Pinheiro/HGIP, mediante fornecimento parcelado, 
pelo período de 12 (doze) meses.Data da sessão pública: 23/04/2020, 
às 09h00m (nove horas), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico 
www .compras .mg .gov .br . o cadastramento de propostas inicia-se 
no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras do 
Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora 
marcadas para realização da sessão do pregão . o Edital poderá ser 
obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .mg .gov .br . 
Belo Horizonte, 03 de abril de 2020 . Marci Moratti Cardoso Anselmo 

– Gerente de Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG .
3 cm -03 1342694 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAúDE
ExTrATo DE CoNTrATo

Contrato nº 9245710/2020 - Processo SEI nº 1500.01.0016175/2020-18 
- Processo de Compras nº 1501561-15/2020. Partes: SES e Alfa Med 
Sistemas Médicos Ltda . objeto: aquisição de monitores multiparamé-
tricos com capnografia, para atendimento crescente provocado pela 
pandemia do Coronavirus (CovID 19) no Estado de Minas Gerais . 
vigência: 6 meses . valor: r$ 175 .680,00 . Dotação orçamentária: 4291 
10 305 150 4439 0001 449052 10 1 . Assinam: Marcílio Dias Maga-
lhaes, pela SES e Lediane Alves Pinheiro, pela empresa .

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9245712 - Processo SEI nº 1320.01.0038920/2020-59, 
Processo de Compras nº 1501561-16/2020. Partes: SES e DCB Distri-
buidora Cirúrgica Brasileira Ltda . objeto: aquisição de máscaras N95, 
para atendimento crescente provocado pela pandemia do Coronavirus 
(CovID 19) no Estado de Minas Gerais . vigência: 6 meses . valor: 
r$11 .257 .500,00 . Dotação orçamentária: 4291 10 305 150 4439 0001 
339030 10 0 10 1 e outras . Assinam: Dario Brock ramalho, pela SES e 
Bruno Augusto dos Santos Baltazar, pela empresa .

4 cm -03 1342818 - 1

ExTrATo TErMo ADITIvo
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica entre 
a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG e a Com-
panhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - Pro-
DEMGE N.º CV-031/2019. OBJETO: A prorrogação da vigência do ins-
trumento por 12 (doze) meses, a contar de 01 de abril de 2020 . o valor 
anual estimado deste convênio correspondente a r$ 100 .264,62 (cem 
mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), tendo 
como à conta de dotação orçamentária nº 4291 .10 .122 .705 .2500 .0001 
– 319096 – 10.1. Assinatura: 31/03/2020. Signatários: Secretário de 
Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva e o Diretor-
Presidente da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de 
Minas Gerais, rodrigo Antônio de Paiva .

3 cm -03 1342744 - 1

ExTrATo Do TErMo DE DESCENTrALIZAÇÃo 
DE CrÉDITo orÇAMENTárIo – TDCo .

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito orçamentário Nº 
007/2020 – EMG/SES/SUS-MG/FES e a Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais . objeto: custeio das ações de prevenção e rea-
bilitação para atender pessoas atingidas pela hanseníase, que vivem ou 
convivem nos ex-hospitais colônias, nos termos previstos neste TDCo, 
e em conformidade com o Plano de Trabalho, que é parte integrante 
e inseparável do presente Termo . valor: r$ 307 .600,00 (trezentos e 
sete mil eseiscentos reais), correrão à conta da Dotação orçamentá-
ria: 4291.10.305.150.4436.0001.3390– 92.1 – Bloco de custeio/Vigi-
lância em Saúde, constantes do orçamento do FES/SES. Assinatura: 
03/04/2020. Vigência: o prazo de vigência deste TDCO é a partir da 
data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021 . Signatários: Car-
los Eduardo Amaral Pereira da Silva (Secretário de Estado de Saúde) e 
Fábio Baccheretti vitor (Presidente da Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais) .

4 cm -03 1342719 - 1

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo 
Ao TErMo DE CoNTrATo

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 111/2018, 
celebrado em 14/08/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG 
e a Assistência Social de Rio Piracicaba/Hospital Julia Kubits-
chek do município de Rio Piracicaba/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 
24.233.322/0001-49. Objeto: A inclusão de recurso financeiro/incen-
tivo em razão da publicação da Portaria GM/MS n º 3.339, em 17 de 
dezembro de 2019, em proveito da Assistência Social de rio Piraci-
caba/Hospital Julia Kubitschek, do município de Rio Piracicaba/MG, 
conforme Informação 8/2020/Superintendência de Contratualização 
e Programação, e o disposto no Anexo integrante do referido Termo 
Aditivo. O Contrato terá a inclusão do valor global financeiro qualita-
tivo de r$ 7 .016,00 (sete mil dezesseis reais), parcela única, referente 
ao recurso financeiro destinado à Assistência Social de Rio Piracicaba/
Hospital Julia Kubitschek no município de rio Piracicaba, conside-
rando a publicação da Portaria GM/MS n° 3.339/2019, que estabe-
lece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato-
rial e Hospitalar (MAC) a ser disponibilizado aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios . o percentual de alteração qualitativa corres-
ponde a 0,45% (zero vírgula quarenta e cinco por cento) do valor con-
tratual inicial . o valor mensal do Contrato permanece no valor de r$ 
25 .815,13 (vinte e cinco mil oitocentos e quinze reais e treze centavos) . 
Dotação orçamentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 
– Recurso do SUS Assinatura: 01/04/2020. Assinam: Pela Secretaria 
de Estado de Saúde/SUS-MG, o Sr. Nicodemus de Arimathea e Silva 
Junior, pela Assistência Social de Rio Piracicaba/Hospital Julia Kubits-
chek do município de Rio Piracicaba/MG, o Sr. Edwaldo Viana de Frei-
tas e o Sr . roberto de Andrade e Silva e pela Secretaria Municipal de 
Saúde de rio Piracicaba e Gestor do SuS Municipal, a Sra . Josélia 
Cristina Domingues .

7 cm -03 1342759 - 1

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo 
Ao TErMo DE CoNTrATo

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Termo de Contrato nº 022/2019, 
celebrado em 28/03/2019, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG 
e a Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia/FAEPU 
- Unidade Capinópolis do município de Capinópolis/MG, inscrita no 
CNPJ sob o nº 25.763.673/0009-81. Objeto: A inclusão de recurso 
financeiro/incentivo em razão da publicação da Portaria GM/MS n º 
3 .339, em 17 de dezembro de 2019, em proveito da Fundação de Assis-
tência Estudo e Pesquisa de Uberlândia/FAEPU - Unidade Capinópo-
lis do município de Capinópolis/MG, conforme Informação 8/2020/
Superintendência de Contratualização e Programação, e o disposto no 
Anexo integrante do referido Termo Aditivo . valor Estimado Mensal: 
o valor mensal do Contrato permanece no valor de r$ 23 .568,69 (vinte 
e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centa-
vos) . valor Estimado Global: Contrato terá a inclusão do valor global 
financeiro qualitativo de R$ 7.552,00 (sete mil quinhentos e cinquenta 

e dois reais), parcela única, referente ao recurso financeiro destinado à 
Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia/FAEPU - Unidade Capi-
nópolis no município de Capinópolis/MG, considerando a publicação 
da Portaria GM/MS n° 3.339/2019, que estabelece recurso do Bloco de 
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção 
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) a ser 
disponibilizado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios . o 
percentual de alteração qualitativa corresponde a 0,53% (zero vírgula 
cinquenta e três por cento) do valor contratual inicial . Dotação orça-
mentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 – recurso do 
SUS. Assinatura: 01/04/2020. Assinam: Pela Secretaria de Estado de 
Saúde/SUS-MG, o Sr. Nicodemus de Arimathea e Silva Junior, pela 
Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia/FAEPU - Unidade Capi-
nópolis no município de Capinópolis/MG, o Sr. Valder Steffen Junior e 
o Sr . Carlos otávio Boaventura Portilho e pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Capinópolis e Gestor do SuS Municipal, a Sra . Sandra Apa-
recida Barbosa Fernandes .

8 cm -03 1342760 - 1

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO SES-MG Nº 08/2020
Em conformidade com o Chamamento Público nº 08/2020 publicado no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG) em 28/02/2020 
e suas retificações, divulga-se o resultado final referente à habilitação, 
inabilitação e interposição de recursos das entidades interessadas em 
formalizar contrato com a SES/MG para prestação de serviços de saúde 
aos usuários do SuS . ressalta-se que os prazos para recursos quanto às 
decisões em cada etapa foram observados, em obediência ao disposto 
no art. 3º c/c art. 109 da Lei 8666/93.
os procedimentos pertinentes ao referido Chamamentos Públicos, 
encontram-se disponíveispara consulta na Superintendência/Gerência 
regional de Saúde .

relação das Entidades aptasà realização davisita técnica
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ

1 CurA D’ArS ANáLISES CLÍNICAS-
LTDA 04.242.488/0001-24

2
3

relação das Entidades inabilitadas
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ
1

relação das Entidades Habilitadas Após realização de visita Técnica
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ
1

relação das Entidades inabilitadas Após realização de visita Técnica
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ
1

resultado de recurso (:Não houve solicitação de recurso
Distribuição de valores: Não houve distribuição do recurso de 
R$3.482,16,ficando apenas uma unidade contemplada.

Teófilo Otoni, 02 de Abril de 2020 Superintendente 
Regional de Saúde de Teófilo Otoni

9 cm -03 1342326 - 1

NoTIFICAÇÃo DA GErÊNCIA CoLEGIADA DA 
SuPErINTENDÊNCIA DE vIGILÂNCIA SANITárIA

DVMC.SVS. N. 12/2020 -2260.01.0002361/2020-72
o Superintendente de vigilância Sanitária - Presidente da Gerência 
Colegiada da Superintendência de vigilância Sanitária, no uso de suas 
atribuições e de acordo com o inciso l do Artigo 3º da resolução n . 
2999 de 16/11/2011 e art. 102 da Lei Estadual 13.317 de 24 de setem-
bro de 1999, referenda a Interdição Cautelar DVMC/SVS N. 9/20 – 
2260.01.0002361/2020-72, referente ao lote DEL 947/19 do produto 
DESINFETANTE DE uSo GErAL - LAvANDA, marca SANTA 
CLARA, fab. 20/05/2019, val. 2 Anos, fabricado por SUPER GLOBO 
QUÍMICA LTDA, CNPJ: 07.334.368/0001-35, localizada na R. Jose 
Maria De Lacerda, 2055 - Cidade Industrial - Contagem - Minas Gerais 
- Brasil - CEP: 32210120, por representar risco de agravo à saúde da 
população, constatado em LAUDO  2886.1P.0/2019/IOM/FUNED, 
emitido pelo Instituto octávio Magalhães da Fundação Ezequiel Dias 
(LACEN/MG) INSATISFATÓRIO quanto ao ensaio atividade bacteri-
cida para staphylococcus aureus e análise de rotulagem primária .
Publique-se e notifique-se.

Belo Horizonte, 25 de março de 2020 .
Presidente da Gerência Colegiada da Superintendência 

de vigilância Sanitária de Minas Gerais
5 cm -03 1342559 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS
EDITAL PRE Nº 01/2020

Edital de seleção pública para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso Ix do artigo 37 da Constituição da república para a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – FuNDAÇÃo 
HEMoMINAS .
A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – FUNDAÇÃO HEMOMINAS, no uso das atribuições estabelecida no Parágrafo Único do art. 7º, do Decreto n° 45.822, de 19 de dezembro de 2011, bem como nos termos da Lei estadual n° 869/1952, Lei estadual nº 
15.462/2005, Lei estadual n° 20.336/2012, Lei estadual nº 18.185/2009, Decreto nº 45.155/2009, e suas respectivas alterações, torna pública abertura de edital para fins de realização de Processo Seletivo Público Simplificado destinado à contratação por tempo determinado visando atender à necessidade 
de excepcional interesse público, no âmbito da Fundação Hemominas, de acordo com as normas deste Edital .
1 DISPoSIÇÕES PrELIMINArES
1.1 O Processo Seletivo Público Simplificado será regido por este Edital, seus Anexos, e por posteriores comunicados visando regulamentar o recrutamento, a seleção, a contratação e a dispensa de profissionais, a serem alocados nas unidades da Fundação Hemominas, mediante contratação por tempo 
determinado visando atender à necessidade de excepcional interesse público .
1.2 Entende-se por contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público as hipóteses consignadas na Lei estadual nº 18.185/09 e no Decreto nº 45.155/2009.
1.2.1 As contratações a que se refere este Edital, se formalizadas, terão duração até 31/12/2020. E, em decorrência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933- 9/000, que declarou a Inconstitucionalidade do inc. V, do art. 2º da Lei 18.185/2009 e modulou os efeitos da 
decisão por 03 (três) anos a contar da data da publicação do Acórdão, caso haja prorrogação esta ficará limitada à data final em 01/02/2021.
1.3 O contrato firmado será rescindido quando da ocorrência de causas previstas em legislação.
1.4 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – Edital 01/2020 será de 12 (doze) meses contados da data de publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, com previsão de prorrogação por igual período.
1.5 O presente edital será para contratações de vagas em aberto autorizadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG por meio do Ofício COFIN N. º 0666/2019 e reposições de acordo com a Lei nº 18.185/2009, e demais normativos internos, durante o prazo de validade deste 
Processo Seletivo, observada ainda as informações constantes do item 7 .3 e anexo v .
1.6 Não poderão participar desse Processo Seletivo Público Simplificado o cônjuge, companheiro, ou pessoa com até 3º (terceiro) grau, inclusive, de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, de servidor em exercício de cargo em comissão, seja de direção, chefia ou assessoramento na 
Hemominas .
1.7 Não poderão ser contratados por meio do Processo Seletivo Público Simplificado servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Excetuam-se os servidores enqua-
drados nas hipóteses previstas no inciso xvI do art . 37 da Constituição da república, desde que comprovada à compatibilidade de horários .
1.8 É vedada a contratação de profissional que tenha sido contratado por órgão ou entidade do Sistema Estadual de Saúde, antes de decorridos 6 (seis) meses do encerramento de seu contrato anterior, conforme § 1º, inciso III, do artigo 10, da Lei 18.185/2009, com a redação alterada pela Lei nº 22.257/2016. 
Para nova contratação que dispense o interstício mencionado, deverão ser observadas as seguintes condições:
1.8.1 O profissional contratado na hipótese do inciso IV, do art. 2º, da Lei 18.185/2009, com a redação alterada pela Lei nº 22.257/2016, poderá ser novamente contratado para suprimento de licenças ou afastamentos, dispensado o interstício de 6 (seis) meses, respeitado o prazo limite previsto no inciso 
III, do art . 4º da referida Lei, desde que realizado novo processo seletivo .
1.9 As vagas para o Processo Seletivo Público Simplificado serão ofertadas, de forma segmentada, para as categorias profissionais e Unidades em que não há candidatos aprovados no Concurso Público vigente, ou para as categorias profissionais cujos servidores efetivos se encontrem em licenças ou 
afastamentos, devendo ser observada autorização pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG / Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN.
1 .9 .1 o quantitativo de vagas ofertadas no Hemocurriculo será por município e poderá, ao longo do processo seletivo, sofrer alterações em detrimento de atendimentos a demanda via nomeação de candidato aprovado em concurso público ou movimentação interna de servidor efetivo .
1.9.2 As contratações para atender carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores ocupantes de cargo efetivo terão a duração do contrato administrativo limitada ao período da licença ou do afastamento, respeitadas as condições da Lei 18.185/2009, com a redação alterada 
pela Lei nº 22.257/2016, e Decreto 45.155.2009.
1.10 Após finalizado o processo de classificação, a Hemominas poderá realocar, dentro de uma mesma Unidade, a vaga selecionada conforme necessidade.
1.11 O período de inscrição para as vagas e respectivas categorias profissionais será divulgado no sítio eletrônico www.hemominas.mg.gov.br, link Hemocurriculo. Dessa forma, o candidato deverá observar no Hemocurriculo, nos links “Publicações” e “Oferta de Vagas”, o período de inscrição para a 
vaga a qual deseja concorrer .
2 Do CADASTro E DAS INSCrIÇÕES
2 .1 o cadastro do candidato será efetivado por meio do preenchimento de seus dados curriculares no Hemocurriculo, o qual gerará um número correspondente, que será enviado para o e-mail cadastrado pelo candidato no referido sistema .
2 .2 Para o preenchimento dos dados curriculares acima descritos, o candidato deverá criar uma conta no Hemocurriculo .
2.3 O Hemocurriculo é uma ferramenta de captação de dados pessoais e profissionais instituída no âmbito da Fundação Hemominas para formação de banco de potencial.
2.4 Ao preencher os seus dados no Hemocurriculo, o candidato deve estar ciente que comprovará, em momento oportuno, a formação profissional, capacitações, experiências profissionais e demais documentos constantes na inscrição, conforme Anexo III. Dessa forma, orientamos que o candidato pro-
videncie com antecedência toda documentação necessária para comprovação dos dados, bem como as declarações de comprovação de experiência profissional.
2.5 As inscrições serão efetivadas a partir da vinculação do cadastro com a vaga ofertada. O candidato deverá preencher todas as abas do sistema Hemocurriculo (dados pessoais, escolaridade, experiência profissional e capacitação) e somente após, vincular à vaga ofertada devendo o candidato monitorar, 
a partir de seu cadastro, a oferta da vaga para as categorias profissionais constantes no Anexo I para a qual queira concorrer, e que obedeçam aos pré-requisitos exigidos neste Edital.
2.6 O candidato é responsável pelo preenchimento de todas as abas do sistema Hemocurriculo (dados pessoais, escolaridade, experiência profissional e capacitação) conforme descrito no anexo III. Caso a informação seja lançada em aba diversa daquelas descritas no anexo III a pontuação respectiva não 
será computada na etapa de comprovação documental: 3ª etapa .
2 .7 o candidato poderá alterar os dados inseridos no Hemocurriculo, dentro do período de inscrição da vaga . Após o encerramento do período de inscrição, qualquer alteração gerará a desvinculação da vaga .
2.8As atribuições básicas das categorias profissionais estão descritas no Anexo II deste Edital.
2.9 O sistema não permitirá qualquer inscrição para mais de uma vaga. Os interessados só poderão se inscrever para apenas uma categoria profissional descrita no Anexo I, sendo facultada ao candidato a oportunidade de reopção, desde que precedida do cancelamento da inscrição vigente, via Hemo-
curriculo, dentro do prazo de inscrição .
2.10 As inscrições serão aceitas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico da Hemominas – www.hemominas.mg.gov.br, no link Hemocurriculo, não sendo aceitas inscrições por meio de entrega de currículo na Fundação Hemominas, via fax, e-mail ou outra via que não seja a especificada 
neste Edital .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202004040042400136.
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De : Daniel Machado Maia (SEPLAG)
<Daniel.maia@planejamento.mg.gov.br>

Assunto : Contratação emergencial - outsourcing de impressão

Para : reprografia@planejamento.mg.gov.br

Cc : Weslley Costa Nogueira (SEPLAG)
<weslley.costa@planejamento.mg.gov.br>, Daniel
Machado Maia (SEPLAG)
<Daniel.maia@planejamento.mg.gov.br>

Zimbra hpm-informatica@pmmg.mg.gov.br

Contratação emergencial - outsourcing de impressão

Seg, 27 de abr de 2020 15:38

11 anexos

Prezados(as), boa tarde,

Encaminhamos em anexo as três propostas recebidas para contratação emergencial.
Os órgãos interessados em realizar a contratação devem avaliar a vantajosidade caso-
a-caso de acordo com sua demanda, abaixo também listamos os contatos dos
fornecedores que enviaram as propostas.
Obs.: Para a proposta da empresa Selbetti, a mesma informou a necessidade de ajustes
na especificação técnica do Termo de Referência, tendo em vista que são os modelos de
impressoras que possuem disponibilidade atualmente. Os ajustes informados também
estão listados em anexo.

Como alternativa, também foi sugerido pela empresa Simpress a possibilidade de carona a
ata de registro de preços do Hospital das Forças Armadas, também em anexo. O
quantitativo não é suficiente para atendimento a toda a demanda atual de todos os
órgãos. Mas caso alguém se interesse, poderá verificar com o fornecedor sobre esta
possibilidade. O prazo para contrato nesta ata é de 48 meses.

A Seplag também já iniciou consulta pública para a realização de um novo RP de
outsourcing de impressão. Até o dia 29/04 estaremos recebendo considerações sobre as
especificações técnicas do Termo de Referência para a criação do novo RP. (Mais
informações no link: http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&
view=article&id=1167:aviso-de-consulta-publica-referente-ao-registro-de-precos-para-
aquisicao-de-ativos-de-redes&catid=21&Itemid=112 )

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Contatos dos fornecedores:

Sonda/CTIS:

Zimbra https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=38369&tz...
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Romero Reis Mauro
Sales | Executivo de Vendas
Sonda
Fone: (31) 3323-3000
Cel:  (31) 99388-5566
romero.mauro@sonda.com

Av. Raja Gabaglia, 2660 - Belo Horizonte/MG | CEP 30.494-170
www.sonda.com

Selbetti:
Hudson de Almeida - hudson.almeida@selbetti.com.br
Gustavo Henrique Castilho | Gerente de Contas
(31) 3481-3400 | gustavo.castilho@selbetti.com.br

Simpress:
Josimar Paixao
GERENTE CONTAS
COMERCIAL CORPORATE - MG 
Tel.: +55 31 2108-2450
Cel.: +55 31 99663-4483
E-mail: jldpaixao@simpress.com.br
Site: www.simpress.com.br
Av. Professor Mario Werneck, 42 - 12° andar - Estoril 
30455-610 - Belo Horizonte - MG - Brasil 

Atenciosamente,

Daniel Machado Maia
Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC
Superintendência Central de Governança Eletrônica
Subsecretaria de Governança Eletrônica e Serviços
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – MG
Skype/Hangouts: daniel.maia@planejamento.mg.gov.br

Proposta CTIS.pdf
464 KB 

Proposta V2 SELBETTI.pdf
217 KB 

Zimbra https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=38369&tz...
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Ajustes indicados pela Selbetti para os modelos com disponibilidade.txt
327 B  

Proposta SIMPRESS.pdf
204 KB 

Ata Hospital Forças Armadas.pdf
167 KB 

Termo de Referência v2.docx
134 KB 

Zimbra https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=38369&tz...
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Proposta Comercial 

 

Belo horizonte, 24 de abril de 2020. 

 

A   

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG 

A/C: Sra:  Daniel Machado Maia 

 

Contratação Emergencial  

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

Prezados (as) senhores (as), vimos através desta apresentar nossa proposta 

comercial para contratação emergencial: 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição Modelo Item Quantidade Unidade Valor Unit Valor Total

1 Locação de Impressora Colorida 30ppm HP LASER E55040DN 5928-5 619 Unidade 285,00R$     176.415,00R$  

2 Locação de Impressora Monocromática 35ppm HP LASER M404DW 5932-3 1.405 Unidade 72,00R$       101.160,00R$  

3
Locação de Impressora Monocromática 28ppm - Potência Elétrica 

máxima: 630Wattz
HP LASER M404DW 5971-4 30 Unidade

72,00R$       2.160,00R$      

4 Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 35ppm HP LASER E52645DN 5930-7 1893 Unidade 202,00R$     382.386,00R$  

5 Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 55ppm HP LASER E62655DN 5933-1 180 Unidade 305,00R$     54.900,00R$    

6 Locação de Impressora Colorida 30ppm /A3 HP LASER E85055DN 5929-3 6 Unidade 1.145,00R$ 6.870,00R$      

7 Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 40ppm/A3 HP LASER E82540z 5934-0 20 Unidade 1.170,00R$ 23.400,00R$    

8
Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 40ppm/A3 

com módulo de acabamento

HP LASER E82540z - 

com módulo de 

acabamento

5935-8 5 Unidade

1.800,00R$ 9.000,00R$      

9
Impressão/cópia Monocromática no formato A4 - (Outsourcing), 

papel não incluso
8979-6 Unidade

0,04R$          -R$                 

10
Impressão Colorida no formato A4 - (Outsourcing), papel não 

incluso
8980-0

414.360
Unidade

0,26R$          107.733,60R$  

11
Impressão Monocromática no formato A3 - (Outsourcing), papel 

não incluso
8981-8

15.925.452
Unidade

0,04R$          637.018,08R$  

12
Impressão Colorida no formato A3 - (Outsourcing), papel não 

incluso
8982-6 Unidade

0,26R$          -R$                 

6.500,00R$      
HP - USB Universal 

Card Reade

Locação de leitor de proximidade de cartão frequência 13,56 MHz - 

Para impressoras multifuncionais - itens 4, 5, 7 e 8 (Outsourcing)
13 8983-4 100 Unidade 65,00R$       
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Imposto: Inclusos 

Prazo contratual mínimo: 24 meses, para equipamentos novos. 

Disponibilidade: Confirmação após assinatura do contrato.  

Validade da Proposta: 22/05/2020 

 

Desde já agradecemos sua atenção e estamos à sua disposição para esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente,   

Josimar Paixao 
GERENTE CONTAS  

COMERCIAL CORPORATE - MG  

Tel.: +55 31 2108-2450  

Cel.: +55 31 99663-4483  

E-mail: jldpaixao@simpress.com.br  

Site: www.simpress.com.br  

Av. Professor Mario Werneck, 42 - 12° andar - Estoril  

30455-610 - Belo Horizonte - MG - Brasil  
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Selbetti Gestão de Documentos S.A. 
Av. Getúlio Vargas, 408 - Centro 
89202-000 - Joinville – SC 
Fone: (47) 3441-6000 
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PROPOSTA DE PREÇO. 
 
À 
SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO DE MINAS GERAIS – SEPLAG - MG 
 
 
A empresa SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n.º 83.483.230/0001-86, com sede na Avenida Getúlio Vargas n°408, Bairro Anita Garibaldi 

-Cep: 89.202-000 apresenta proposta comercial para atendimento a solução de Outsourcing de 

impressão solicitado pela SEPLAG-MG. 

 

 

OBS:  

1 - Proposta não pode ser utilizada para balizamento de preços para repactuação de contrato ativo, 

tendo em vista que esta foi elaborada para plano emergencial e os custos abaixo foram amortizados 

em curtíssimo prazo, o que eleva os custos das taxas fixas e suprimentos.  

- Frete entrega / retirada 

- Custos dos equipamentos / revisão de equipamentos 

- Peças  

- Implantação do sistema 

- Licença Sistema de Bilhetagem 

- Deslocamentos implantação 

DESCRIÇÃO MODELO QTDE VALOR UNIT VALOR TOTAL

Ricoh SPC 430DN/SPC431DN

Epson 5290-WF

Samsung M4020ND

Brother MFP MFC-8912DW

3 - Locação de Impressora Monocromática 28 ppm (630 Wattz) Epson WF-M5299 876 116,00R$     101.616,00R$      

Ricoh MP201SPF

Ricoh SP4510SF

5 - Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 55 ppm Ricoh SP5200SF 600 330,00R$     198.000,00R$      

6 - Locação de Impressora Colorida 30 ppm /A3 Ricoh MPC2051 66 550,00R$     36.300,00R$         

7 - Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 40 ppm/A3 Ricoh MP6002SP 60 990,00R$     59.400,00R$         

8 - Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 40 ppm/A3 

com módulo de acabamento

9 - Impressão/cópia Monocromática A4 - Outsourcing de Impressão 31.746.522 0,029R$        920.649,14R$      

10 -  Impressão Colorida A4 - Outsourcing de Impressão 1.887.858 0,29R$          547.478,82R$      

11 - Impressão Monocromática A3 - Outsourcing de Impressão 204.900 0,058R$        11.884,20R$         

12 - Impressão Colorida A3 - Outsourcing de Impressão 45.372 0,58R$          26.315,76R$         

13 - Leitor de proximidade de cartão (locação mês) multifrequência 1.140 25,00R$        28.500,00R$         

4.079.817,92R$   

4 - Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 35 ppm 5.964 165,00R$     984.060,00R$      

VALOR TOTAL 06 MESES CONTRATO

1 - Locação de Impressora Colorida 30 ppm 3.048 208,00R$     633.984,00R$      

2 -  Locação de Impressora Monocromática 35 ppm 5.370 99,00R$        531.630,00R$      
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Selbetti Gestão de Documentos S.A. 
Av. Getúlio Vargas, 408 - Centro 
89202-000 - Joinville – SC 
Fone: (47) 3441-6000 
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- Instalação e desistalação dos equipamentos 

2 – Os equipamentos descritos acima não atendem plenamente as especificações do termo de 

referência, sendo necessário alterações pontuais para o mesmo. 

3 – Parque composto de equipamentos novos (lacrados) e usados. 

 

Validade desta proposta: 30/04/2020. 

Prazos de entrega: a combinar. 

 

Belo Horizonte 23 de abril  de  2020. 
 

Atenciosamente, 
 
Gustavo Henrique Castilho | Gerente de Contas 
(31) 3481-3400 | gustavo.castilho@selbetti.com.br 
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Ajustes indicados pela Selbetti para os modelos com disponibilidade:

4 - LocaÃ§Ã£o de Impressora Multifuncional MonocromÃ¡tica 35 ppm --> Aletrar para 20 ppm 
5 - LocaÃ§Ã£o de Impressora Multifuncional MonocromÃ¡tico 55 ppm --> alterar para 45 ppm
6 - LocaÃ§Ã£o de Impressora Colorida 30 ppm /A3 --> alterar para 20ppm

Firefox https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/service/home/~/?auth=co&loc=...

1 of 1 07/05/2020 18:39
Anexo da Proposta - Ajustes indicados pela Selbetti (14112609)         SEI 1250.01.0002745/2020-40 / pg. 30



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratação, futura e eventual, de empresa 

especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, com assistência 

técnica e manutenção, reposição de peças e insumos e 

demais serviços de acordo com as especificações e 

demais detalhamentos. 

Proposta Estimativa de Preços n° 217/2020 

Rio de Janeiro/RJ, 24 de abril de 2020 

 

SEPLAG-MG 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais 
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CTIS/DCCOM _CR _481/2020. 
Rio de Janeiro/RJ, 24 de abril de 2020. 

 
 
À 
SEPLAG-MG 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais  
 
 
Ref.: Carta de encaminhamento  
 
 
Prezados senhores, 
 
 

Com satisfação, servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sa, nossa 

Proposta Estimativa de Preços para contratação, futura e eventual, de empresa 

especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia, com 

assistência técnica e manutenção, reposição de peças e insumos e demais serviços 

de acordo com as especificações e demais detalhamentos. 

 

  Na expectativa de estarmos apresentando as melhores condições, 

contemplando as devidas informações, colocamo-nos à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos, detalhamentos e/ou adequações que se façam 

necessárias. 

 

Atenciosamente, 
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1 

Objeto da Proposta  
 
 

A presente proposta tem como objeto a contratação, futura e eventual, de 

empresa especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia, com 

assistência técnica e manutenção, reposição de peças e insumos e demais serviços 

de acordo com as especificações e demais detalhamentos. 
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2 
Planilha de Preços e Condições 
Comerciais 
 

Apresentamos a seguir nossa planilha de preços para a prestação dos 

serviços objeto desta Proposta Estimativa de Preços pelo período de 6 (seis) 

meses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: destacamos que, para atendimento ao item 1 (Locação de 

Impressora Colorida 30ppm), nosso quantitativo máximo diante dos preços 

apresentados são para 110 equipamentos. 
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CONDIÇÕES COMERCIAIS:  

 

1- A CONTRATAÇÃO ESTÁ CONDICIONADA A ANÁLISE DE CRÉDITO 

REALIZADA PELA CONTRATADA. 

2- A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS POR PARTE DA CONTRATANTE IMPEDE 

QUE O CONTRATO EMERGENCIAL SEJA ASSINADO. 

 

 

 

Rio de Janeiro/RJ, 24 de abril de 2020. 
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3 
Prazo de Validade 
 

 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da data de 

sua emissão. 
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4 

Identificação da Companhia 
 

Razão Social: CTIS Tecnologia S/A. 

Endereço: Q SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, n° 50 – Edifício Venâncio 2000 

Loja 14 SUBSL 2 – Asa Sul. 

Cidade: Brasília 

UF: DF  

CEP: 70.333-900 

Telefone: (21) 2217 - 4350 

Fac-simile: (21) 2217 - 4398 

E-mail: romero.mauro@ext.sonda.com; diretoriacomercial@ctis.com.br 

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32 - (Responsável pela emissão da Nota Fiscal) 

Inscrição Estadual: 07.317.370/001-84 

Dados Bancários: 

Banco: Banco do Brasil S.A. 

Agência: 3307-3 

Conta Corrente: 421.279-7 
 
Praça de Pagamento: Brasília - DF 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
SECRETARIA-GERAL 

SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO, SAÚDE E DESPORTO 
HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2020 

Processo nº 60.550.007226/2018-74

O Hospital das Forças Armadas (UASG 112408), com sede no Setor HFA S/Nº - Sudoeste, CEP 70.673-900, na cidade de Brasília-DF, neste ato representado pelo Sr.
KLADSON TAUMATURGO FARIAS - Cel Inf, nomeado, publicado no Boletim Interno nº 050/HFA, de 14 de março de 2019, inscrito no CPF sob o nº 021.332.057-
64, portador da carteira de Identidade n° 019525703-5, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS nº 04/2020, publicado no Diário Oficial da União n°67 de 07/04/2020, processo administrativo n.º 60.550.007226/2018-74, RESOLVE registrar os preços
da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto 8.250,
de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO)  na modalidade
franquia de páginas mais excedente pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, incluídos a disponibilização de equipamentos novos, de primeiro uso, em linha de
produção, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, fornecimento de software de monitoramento remoto e gerenciamento dos equipamentos, e contabilização
e de bilhetagem, peças e suprimentos para atender as necessidades do Hospital das Forças Armadas, especificado no item 1 do Termo de Referência, anexo I do edital
do Pregão nº 04/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
ALAMEDA ASIA (POLO EMPRESARIAL), 201 - CONJ 1 ANDAR 1 E 2 - Santana de Parnaíba / São Paulo - CEP 06.543-312
Tel (11) 32389400. E-mail: fiscal@simpress.com.br / idisouza@simpress.com.br / ddlima@simpress.com.br
Representantes VITTORIO DANESI /  FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS
Inscrito sob o CPF: 008.292.718-99 / CPF:159.187.768-77

Grupo/ Item Especificação Unid
Forn

QTDE  EQPTO /
CÓPIAS POR UG QTDE 

TOTAL
EQPTO /
CÓPIAS 

VALOR
UNITÁRIO
MENSAL
DO EQPTO
/ CÓPIA 

VALOR 
ANUAL
EQPTO

VALOR
MENSAL
DOS EQPTO /
CÓPIA  

VALOR
TOTAL
ANUAL
DOS
EQPTO /
CÓPIA 

VALOR
TOTAL
ANUAL DOS
EQPTO /
CÓPIA UG    QTDE 

01
 
 
 
 

1

Outsourcing de impressão -
locação de equipamento com
franquia - monocromático
A4 - Impressora Laser –
TIPO I 

Equip

112408 30

70 107,18 1.286,16

3.215,40 38.584,80 

90.031,20

160548 40 4.287,20 51.446,40

2

Outsourcing de impressão -
locação de equipamento com
franquia - policromático A4 -
Impressora Laser – TIPO II

Equip
112408 05

45 150,41 1.804,92
752,05 9.024,60

81.221,40
160548 40 6.016,40 72.,196,80

3

Outsourcing de impressão
- locação de
equipamento com franquia -
monocromático A4
- Multifuncional Laser –
TIPO III

Equip

112408 100

158 156,46 1.877,52

15.646,00 187.752,00

296.648,16160055 8 1.251,68 15.020,16

160548 50 7.823,00 93.876,00

4

Outsourcing de impressão -
locação de equipamento com
franquia - policromático A4 -
Multifuncional  – TIPO IV

Equip
112408 30

38 507,73 6.092,76
15,231,90 182.782,80

231.524,88
160548 8 4.061,84 48.742,08

5

Outsourcing de impressão -
locação de equipamento com
franquia - policromático A3 -
Multifuncional Laser
Colorida – TIPO V

Equip
112408 8

12 632,16 7.585,92
5.057,28 60.687,36

91.031,04
160548 4 2.528,64 30.343,68

6

Outsourcing de impressão -
páginas A4 - monocromático
- excedente a franquia sem
papel - TIPO: I, II, III, IV e
V

Página
Excedente

112408 221.696
(mensal)

2.660.352
(anual)

0,03 -

6.650,88 79.810,56

98.170,56160055 1.000
(mensal)

12.000
(anual) 30,00 360,00

160548 50.000
(mensal)

600.000
(anual) 1.500,00 18.000,00
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7 Outsourcing de impressão -
páginas A4 - policromático -
excedente a franquia - sem
papel - TIPO: II, IV, V

Página
Excedente

112408 33.816
(mensal)

405.792
(anual)

0,16 - 5.410,56 64.926,72 103.326,72

160548 20.000
(mensal)

240.000
(anual) 3.200,00 38.400,00

- 12
Serviço de Locação de
Scanner Departamental /
Produção Diária

Equip
112408 20

21 106,18 1.274,16
2.123,60 25.483,20

26.757,36
  160548         1        106,18           1274,16

SUB TOTAL MENSAL                            82.662,83 

 SUB TOTAL DO GRUPO 1                           991.953,96

Total do Fornecedor (R$)                       1.018.711,32

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. Orgão gerenciador: 112408 - HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
3.2. Órgãos participantes, conforme tabela a seguir:

ÓRGÃO UASG LOCAIS DE INSTALAÇÃO

Comando de Operações Terrestres - COTER 160548 QGEx Bloco H 2º 

16º Batalhão Logístico 160055 Av. Duque de Caxias 16º BLOG (SMU)

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a
economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
4.2. 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 com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao DOBRO 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.
4.4.1. Para as microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente
autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 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 as
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
5. DA VALIDADE DA ATA
5.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data da homologação, ou seja, de 31/03/2020 a 31/03/2021, não podendo
ser prorrogada.
6. DA REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
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6.9. 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:
6.9.1. por razão de interesse público; ou
6.9.2. a pedido do fornecedor. 
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º,
inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao
respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade
de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS
8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666/93.
8.3. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do
licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada no sistema SEI, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

 

 

__________________________________________
KLADSON TAUMATURGO FARIAS - CEL INF 

Ordenador de Despesas do Hospital das Forças Armadas 
 

 
 
Pela Empresa: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
 
 

________________________________________
VITTORIO DANESI 
CPF: 008.292.718-99

________________________________________
FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS 

CPF: 159.187.768-77
 
 
 

Testemunhas:  
 

 
___________________________________________

ILSON NOGUEIRA DOS SANTOS - CAP QAO EB 
Pregoeiro

 

________________________________________
 JOÃO BATISTA DA SILVA- CAP QAO 

Equipe de Apoio
 
 
 

                                                                                                                                                                             

Documento assinado eletronicamente por Vittorio Danesi, Usuário Externo, em 17/04/2020, às 11:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º,
art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Fernando José Coutinho Martins, Usuário Externo, em 17/04/2020, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Ilson Nogueira dos Santos, Pregoeiro(a), em 17/04/2020, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
§ 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Joao Batista da Silva, Equipe de Apoio, em 17/04/2020, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §
1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o
código verificador 2203287 e o código CRC 7849280B.
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Lote

Item
1 - Locação de 

Impressora 
Colorida 30 ppm

2 -  Locação de 
Impressora 

Monocromática 
35 ppm

3 - Locação de 
Impressora 

Multifuncional 
Monocromática 

38 ppm

4 - Locação de 
Impressora 

Multifuncional 
Monocromático 

55 ppm

5 - Impressão/ cópia 
Monocromática A4 - 

Outsourcing de 
Impressão

6 -  Impressão 
Colorida A4 - 

Outsourcing de 
Impressão

UNIDADES ADMINISTRATIVAS
HPM/ CSC-Saúde/ JCS Belo Horizonte Av. Contorno, 2787 - Santa Efigênia 5 73 34 2 356.000 20.000
C. ODONT. Belo Horizonte Av. Contorno, 3300 - Santa Efigênia 0 0 8 0 24.000 0
NAIS/ CSC-PM Belo Horizonte Av. Amazonas, 6455 - Gameleira 0 13 1 0 20.000 0

5 86 43 2 400.000 20.000

Lote

Item
1 - Locação de 

Impressora 
Colorida 30 ppm

2 -  Locação de 
Impressora 

Monocromática 
35 ppm

3 - Locação de 
Impressora 

Multifuncional 
Monocromática 

38 ppm

4 - Locação de 
Impressora 

Multifuncional 
Monocromático 

55 ppm

5 - Impressão/cópia 
Monocromática A4 - 

Outsourcing de 
Impressão

6 -  Impressão 
Colorida A4 - 

Outsourcing de 
Impressão

UNIDADES ADMINISTRATIVAS Valor Total
HPM/ CSC-Saúde/ JCS Belo Horizonte Av. Contorno, 2787 - Santa Efigênia R$691,15 R$4.601,19 R$4.630,46 R$602,38 R$16.376,00 R$8.114,00 R$35.015,18
C. ODONT. Belo Horizonte Av. Contorno, 3300 - Santa Efigênia R$0,00 R$0,00 R$1.089,52 R$0,00 R$1.104,00 R$0,00 R$2.193,52
NAIS/ CSC-PM Belo Horizonte Av. Amazonas, 6745 - Gameleira R$0,00 R$819,39 R$136,19 R$0,00 R$920,00 R$0,00 R$1.875,58

R$691,15 R$5.420,58 R$5.856,17 R$602,38 R$18.400,00 R$8.114,00 R$39.084,28

P M M G/ NAIS Cidade Endereço

P M M G/ NAIS Cidade Endereço

Tabela com o quantitativo mensal para cada item e os respectivos valores.
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MODELO IMPRESSORA

QUANTIDADE 
A 

CONTRATAR 
LOCAÇÃO

VALOR 
LOCAÇÃ

O 
MENSAL

TOTAL 
LOCAÇÃO 
MENSAL

QUANTIDAD
E A 

CONTRATA
R

VALOR 
IMPRESSÃ

O

TOTAL 
IMPRESSÃO 

MENSAL

TOTAL MENSAL 
LOCAÇÃO/ 

IMPRESSÃO

Locação de Impressora Colorida 30 
ppm

5 R$ 285,00 R$ 1.425,00 20.000 R$0,2600 R$5.200,0000

Locação de Impressora 
Monocromática 35 ppm

86 R$ 72,00 R$ 6.192,00

Multifuncional Monocromática 35 
ppm

43 R$ 202,00 R$ 8.686,00

Multifuncional Monocromático 55 
ppm

2 R$ 305,00 R$ 610,00

R$ 16.913,00 R$21.200,0000 R$ 38.113,0000

MODELO IMPRESSORA

QUANTIDADE 
A 

CONTRATAR 
LOCAÇÃO

VALOR 
LOCAÇÃ

O 
MENSAL

TOTAL 
LOCAÇÃO 
MENSAL

QUANTIDAD
E A 

CONTRATA
R

VALOR 
IMPRESSÃ

O

TOTAL 
IMPRESSÃO 

MENSAL

TOTAL MENSAL 
LOCAÇÃO/ 

IMPRESSÃO

Locação de Impressora Colorida 30 
ppm

5 R$ 208,00 R$ 1.040,00 20.000 R$0,2900 R$ 5.800,00

Locação de Impressora 
Monocromática 35 ppm

86 R$ 99,00 R$ 8.514,00

Multifuncional Monocromática 35 
ppm

43 R$ 165,00 R$ 7.095,00

Multifuncional Monocromático 55 
ppm

2 R$ 330,00 R$ 660,00

R$ 17.309,00 R$ 17.400,00 R$ 34.709,0000

MODELO IMPRESSORA

QUANTIDADE 
A 

CONTRATAR 
LOCAÇÃO

VALOR 
LOCAÇÃ

O 
MENSAL

TOTAL 
LOCAÇÃO 
MENSAL

QUANTIDAD
E A 

CONTRATA
R

VALOR 
IMPRESSÃ

O

TOTAL 
IMPRESSÃO 

MENSAL

TOTAL MENSAL 
LOCAÇÃO/ 

IMPRESSÃO

Locação de Impressora Colorida 30 
ppm

5 R$ 138,23 R$ 691,15 20.000 R$0,4057 R$8.114,0000

Locação de Impressora 
Monocromática 35 ppm

86 R$ 63,03 R$ 5.420,58

Multifuncional Monocromática 35 
ppm

43 R$ 136,19 R$ 5.856,17

Multifuncional Monocromático 55 
ppm

2 R$ 301,19 R$ 602,38

R$ 12.570,28 R$26.514,0000 R$ 39.084,2800

MODELO IMPRESSORA

QUANTIDADE 
A 

CONTRATAR 
LOCAÇÃO

VALOR 
LOCAÇÃ

O 
MENSAL

TOTAL 
LOCAÇÃO 
MENSAL

QUANTIDAD
E A 

CONTRATA
R

VALOR 
IMPRESSÃ

O

TOTAL 
IMPRESSÃO 

MENSAL

TOTAL MENSAL 
LOCAÇÃO/ 

IMPRESSÃO

Locação de Impressora Colorida 30 
ppm

5 R$ 0,00 R$ 0,00 20.000 R$0,0000 R$0,0000

Locação de Impressora 
Monocromática 35 ppm

86 R$ 107,18 R$ 9.217,48

Multifuncional Monocromática 35 
ppm

43 R$ 156,46 R$ 6.727,78

Multifuncional Monocromático 55 
ppm

2 R$ 507,73 R$ 1.015,46

R$ 16.960,72 R$12.000,0000 R$ 28.960,7200

TABELA COMPARATIVA

OBS:  1 - A empresa Simpress somente fornece o serviço com a contratação de no mínimo 24 meses. Não atende a contratação emergencial de 06 
meses.
           2 - A empresa Selbetti não possui todos os equipamentos que atendem as especificações técnicas, forncendo equipamentos de caracteristicas 
inferiores aos solicitados.
           3 - A empresa CTIS forneceu a proposta com o menor valor de aluguel para os equipamentos, porém o valor de cada impressão monocromática 
está um pouco mais caro que as demais. Atende a contratação emergencial de 06 meses.
           4 - A Ata do RP do Hospital das Forças Armadas a contratação é por 48 MESES, e não possuem impresssora colorida A4, não atende todas 
nossas necessidades.

R$28.960,7200
400.000 R$12.000,0000R$0,0300

CTIS*

R$39.084,2800
400.000 R$0,0460 R$18.400,0000

PREÇÃO ELETRÔNICO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS

R$34.709,0000
400.000 R$0,0290 R$ 11.600,00

SIMPRESS

R$38.113,0000
400.000 R$0,0400 R$16.000,0000

SELBETTI

Tabela comparativa das propostas (14112823)         SEI 1250.01.0002745/2020-40 / pg. 44



   PAINEL ADMINISTRATIVO - MÓDULO MENSAGEM

De

Protocolo

Data

Assunto

202005023714881-2005

EN: Contratos de Reprografia - NAIS

Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE

07/05/2020 15:32

Para Maj Lanca CSC-SAUDE

Cópia Maj Eleuterio CSC-SAUDE;  Maj Narciso DS

Prezado,

Prosseguir na contratação, conforme determinado pela DS.

att.

TC George

Para:  Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE

Copia:  Segol/Ds;  Maj Lanca CSC-SAUDE;  Maj Eleuterio CSC-SAUDE;  Maj Narciso DS;
Cel Kerley DS;  Ten Cel Elaine DS

--------------- Mensagem 17 ---------------

Protocol

Data:

De:

202005023714017-2005

EN: Contratos de Reprografia - NAIS

07/05/2020 15:25

Maj Narciso DS

Assunto:

Sr. Ten Cel PM Chefe do CSC-Saúde,

Bom dia,

Diante dos novos valores apontados na planilha em anexo, incumbiu me a sra. Cel PM Diretora de Saúde em levar
que está autorizado prosseguimento da contratação nos moldes propostos na justificativa e na planilha de referência.

Respeitosamente,

Robson Silva Narciso, Maj PM
Chefe da SeGOL

Para:  Maj Narciso DS;  Segol/Ds

Copia:  Maj Eleuterio CSC-SAUDE;  Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 16 ---------------

Protocol

Data:

De:

202005023710248-2005

RE: Contratos de Reprografia - NAIS

07/05/2020 14:48

Maj Lanca CSC-SAUDE

Assunto:

Anexo: Tabela quantitativo e valores.pdf
Outsourcing de impressão Saúde PMMG CAPITAL emergencial 6 meses(07_05).xlsx

Tabela comparativa.pdf
Contratação emergencial - outsourcing de impressão.zip

Maj Narciso
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Conforme orientações realizamos a redução das cotas de impressões e do quantitativo de equipamentos
equipamentos. Foi incluído nesta solicitação de contratação apenas o NAIS do CSC-PM (Gameleira), HPM, COdont,
CSC-Saúde e JCS, totalizando 136 impressoras.

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE:

O Centro de Serviços Compartilhados da Polícia Militar (CSC-PM) celebrou um CONTRATO com a empresa CTIS
TECNOLOGIA, nº 9143296  SIAD, em 31/05/2017, cuja vigência se encerrará no dia 07/06/2020, para prestação de
serviços de reprografia, onde o Hospital da Polícia Militar e diversas Unidades de Saúde da PM em todo o Estado de
Minas Gerais é coberto por este contrato.

Conforme estava planejado para continuidade desses serviços, o CSC-Saúde é participante da Ata de Registro de
Preço nº 02/2020, prestação de serviços de outsourcing de impressão, que é centralizado e gerenciado no Estado
pela SEPLAG. Devido à dificuldade do fornecedor em cumprir as exigências contratuais ocasionadas pela crise
mundial provocada pelo COVID-19, esta Ata de Registro de preços foi cancelada conforme o Termo de cancelamento
(12657470) do processo SEI nº 1500.01.0019264/2019-38, anexo a este processo.

Devido ao tempo que levará para fazer um novo registro de preços de prestação de serviços de outsourcing de
impressão ou de uma licitação por parte do CSC-Saúde, foi proposto pela SEPLAG realizarmos a contratação
emergencial com dispensa de licitação, uma vez que a descontinuidade deste serviço pode prejudicar muito os
serviços de saúde da nossa instituição.

A PMMG utiliza nos diversos setores de saúde da Capital Mineira 136 equipamentos de impressoras conforme
planilha anexa, que se for interrompido os serviços trará um grande prejuízo na prestação de serviço da saúde em
plena pandemia do COVID-19, prejuízos esses imensuráveis para policiais e bombeiros militares, bem como de seus
familiares, visto que tais equipamentos atendem todos os setores essenciais da saúde.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A PMMG utiliza nos diversos setores de saúde da Capital Mineira 136 equipamentos de impressoras conforme
planilha anexa, que se for interrompido os serviços trará um grande prejuízo na prestação de serviço da saúde em
plena pandemia do COVID-19, prejuízos esses imensuráveis para policiais e bombeiros militares, bem como de seus
familiares.

Considerando os orçamentos apresentados pela SEPLAG, a empresa CTIS foi a escolhida baseado nos seguintes
motivos:

A empresa Simpress somente faz contratação com o prazo contratual mínimo: 24 meses, para equipamentos novos e
somente faz a confirmação da  disponibilidade após assinatura do contrato, conforme consta na proposta anexa e não
atende a contratação emergencial de 06 meses.

Na Ata do RP do Hospital das Forças Armadas a contratação é por 48 MESES, e não possui impressora colorida A4,
não atende todas nossas necessidades.

A empresa Selbetti apresentou uma proposta com valor menor que as demais, porém a empresa não dispõe de todos
os equipamentos nas especificações solicitadas pela SEPLAG, onde formou os preços baseados em equipamentos
inferiores aos solicitados, conforme consta na proposta anexa.

Dos orçamentos elaborados pela SEPLAG a CTIS é a única empresa que forneceu orçamento que atende as
especificações técnicas e o prazo de contratação emergencial de 06 meses e ainda tem a vantagem de que os
equipamentos instalados referente ao CONTRATO com a empresa CTIS TECNOLOGIA, nº 9143296/2017  SIAD,
cuja vigência se encerrará no dia 07/06/2020, serão reutilizados na contratação emergencial, o que não gerará os
transtornos das retiradas e novas instalações por parte da troca de empresa. Com isso não corremos o risco da
demora da entrega de novos equipamentos por parte de outra empresa, devido a pandemia do COVID-19, e de
ficarmos sem a cobertura do serviço de reprografia para os setores de saúde.

Permanecendo a empresa CTIS não teremos uma grande movimentação de pessoas e materiais onde estão
trabalhando o pessoal que atua na prestação de serviços médicos aos pacientes. Também não acarretará o
transtorno do acondicionamento dos novos equipamentos antes de serem instalados e o acondicionamento dos
equipamentos recolhidos, pois haverá poucas as mudanças.

Gerado por:  Maj Lanca CSC-SAUDE - 07/05/2020 17:55 2
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Segue planilhas anexas.

Assim que for autorizado pela DS iremos dar prosseguimento.

Respeitosamente,

Maj Lança
Chefe da S-TIC

Para:  Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE

Copia:  Maj Lanca CSC-SAUDE;  Cel Kerley DS;  Ten Cel Elaine DS;  Segol Cred
Orçamentário/Ds

--------------- Mensagem 15 ---------------

Protocol

Data:

De:

202005023554794-2005

EN: Contratos de Reprografia - NAIS

04/05/2020 11:53

Maj Narciso DS

Assunto:

Sr. Ten Cel PM Chefe do CSC-Saúde,

Bom dia,

Incumbiu me a sra. Cel PM Diretora de Saúde em levar que está autorizada a contração nos moldes propostos pela
SEPLAG, porém observando que toda a documentação pertinente as orientações da SEPLAG, aos três orçamentos
produzidos, bem como demais documento relacionados a transparência na contratação sejam juntados para futuros
fins junto a Justificativa produzida.

Respeitosamente,

Robson Silva Narciso, Maj PM
Chefe da SeGOL

Para:  Maj Narciso DS

Copia:  02 Sgt Wander CSC-SAUDE;  Sub Ten Erica CSC-SAUDE;  02 Sgt Alexander CSC-
SAUDE;  Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 14 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004023411303-2004

EN: Contratos de Reprografia - NAIS

29/04/2020 17:19

Maj Lanca CSC-SAUDE

Assunto:

Maj Narciso

Já podemos iniciar a contratação emergencial com a planilha finalizada?
Reenviaremos a planilha para as empresas solicitando reduzirem os valores para termos menos impacto financeiro.

Maj Lança

--------------- Mensagem 13 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004023398201-2004

RE: Contratos de Reprografia - NAIS

29/04/2020 12:10

Segol Cred Orçamentário/Ds

Assunto:
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Para:  Maj Lanca CSC-SAUDE

Copia:  Maj Narciso DS

Anexo: Cópia de Outsourcing de impressão Saúde PMMG emergencial 6 meses.xlsx

Sr Maj Lança,

Boa tarde!

Segue anexo cópia da planilha Outsourcing de impressão Saúde com algumas alterações/correções, destacado em
amarelo, quanto à quantidade de cópias e endereços das Unidades.

Respeitosamente,

Renata Gonçalves - ASPM
SEGOL/DS

Obs: Na 12ª RPM não constava o SAS do 62º BPM e da 21ª cia PM Ind e fiz a inclusão.

Para:  Segol Cred Orçamentário/Ds;  Maj Narciso DS

Copia:  Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE;  Maj Eleuterio CSC-SAUDE;  02 Sgt
Wander CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 12 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004023365751-2004

RE: Contratos de Reprografia - NAIS

28/04/2020 17:14

Maj Lanca CSC-SAUDE

Assunto:

Anexo: Outsourcing de impressão Saúde PMMG emergencial 6 meses.xlsx
email Daniel Machado Propostas contrato emergencial outsourcing.pdf
Contratação emergencial - outsourcing de impressão.zip
PLANILHA COMPARATIVA VALORES.xlsx

Maj Narciso

Recebemos da SEPLAG, através do Sr. Daniel Maia, as propostas que ele solicitou para as diversas empresas que
fornecem serviços de reprografia. Segundo ele daqui para frente as instituições continuarão conforme necessidade de
cada uma.

Fizemos um quadro comparativo de preços, no entanto no email consta os óbices. Verificamos as propostas e a
proposta da empresa SELBETTI é a que melhor nos atende, visto que a empresa SIMPRESS não possui
equipamentos em conformidade com as especificações propostas e somente fazem contratação acima de 24 meses,
o que foge do escopo de contratação emergencial.  A ata enviada não atente todos equipamentos que necessitamos,
e a empresa CTIS que nos atende atualmente está com a proposta de maior valor. Iremos contactar com a CTIS para
verificar a possibilidade de cobrir o valor da empresa SELBETTI para evitar os transtornos das mudanças de
equipamentos.

Solicito que faça uma conferencia dos locais e quantitativos de locações e impressões dos NAIS e SAS.

Segue anexo a cópia do email e das propostas, bem como a planilha das Unidades que terão o contrato a vencer
brevemente.

Maj Lança

--------------- Mensagem 11 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004022819008-2004

RE: Contratos de Reprografia - NAIS

13/04/2020 09:41

Segol Cred Orçamentário/Ds

Assunto:
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Para:  Maj Lanca CSC-SAUDE

Copia:  Maj Narciso DS

Anexo: Contratos de Reprografia NAIS.xls

Sr Maj Lança,

Bom dia!

Segue em anexo planilha atualizada com as informações dos contratos de reprografia dos NAIS.

Respeitosamente,

Renata Gonçalves - ASPM
SEGOL/DS

Para:  Segol Cred Orçamentário/Ds;  Maj Narciso DS

Copia:  Maj Marcio HPM;  Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 10 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004022618188-2004

RE: Contratos de Reprografia - NAIS

06/04/2020 15:40

Maj Lanca CSC-SAUDE

Assunto:

Anexo: Outsourcing de impressão Saúde PMMG.xlsx

Maj Narciso

Boa tarde

Segue planilha sugerida para contratação de reprografia.

Nela está a legenda em azul para os locais que estão com contratos vencendo em 30/05/2020, gerenciado pelo CSC-
PM (gameleira). Os demais locais não tenho controle nem ciência de vigência de prazo dos contratos.

Saliento que segundo a DAL (Ten Marcelo), a PMMG não irá aderir à contratação emergencial que a SEPLAG estará
fazendo, com o prazo de entrega da planilha atualizada na data de hoje. Porém não temos ciência se o contrato em
vigor do CSC-PM será finalizado ou prorrogado. Estamos enviando a planilha para a SEPLAG sinalizando que temos
interesse de aderir a nova contratação emergencial apenas do quantitativo planilhado que estou te enviando marcado
em azul. As demais unidades de Saúde não enviei porque tais unidades tem contratos em vigor que não tenho
conhecimento do final da vigência.

Fineza verificar os prazos dos contratos  de reprografia das demais Unidades de Saúde que estão na planilha, bem
como se a DAL fará prorrogação ou encerramento do contrato atual no final de sua vigência.

Caso a DAL através do CSC-PM faça a prorrogação do prazo do contrato de reprografia temos que enviar nova
mensagem para a SEPLAG tornando sem efeito esta intenção de aderir a nova contratação emergencial de
reprografia.

Atenciosamente,

Maj lança

--------------- Mensagem 9 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004022531791-2004

Contratos de Reprografia - NAIS

03/04/2020 15:16

Segol Cred Orçamentário/Ds

Assunto:
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Para:  Maj Narciso DS

Copia:  Maj Lanca CSC-SAUDE

Anexo: Contratos de Reprografia NAIS.xls

Sr Maj Narciso,

Segue em anexo planilha com as informações solicitadas.

Respeitosamente,

Renata Gonçalves - ASPM
SEGOL/DS

OBS: Os NAIS do 34º BPM, 45º BPM e 52º BPM são atendidos através dos contratos dos respectivos batalhões.
E o Contrato do NAIS do 11º BPM atende também os NAIS do 62º BPM e 21ª Cia PM Ind.

Para:  Segol Cred Orçamentário/Ds

--------------- Mensagem 8 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004022526635-2004

EN: Revisão dos quantitativos para contrato emergencial - outsourcing de

03/04/2020 13:50

Maj Narciso DS

Assunto:

Renata,Boa tarde,Pior fineza, na relação de NAIS e SAS abaixo colocadas, apontar aquelas para as quais enviamos
crédito para reprografia, inclusive o valor.Após, enviar a relação ao Maj Lanca.AttNarciso, Maj

Para:  Maj Lanca CSC-SAUDE

Copia:  Segol Cred Orçamentário/Ds

--------------- Mensagem 7 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004022524956-2004

RE: Revisão dos quantitativos para contrato emergencial - outsourcing de

03/04/2020 13:44

Maj Narciso DS

Assunto:

Prezado Maj Lança,

Boa tarde,

Seguem os locais onde a PMMG possui estruturas de Saúde, de acordo com a última atualização (Plano Diretor)
publicado no BGPM n. 20 de 12 de março de 2020:

1ªRPM:

NAIS:
13 BPM - PLANALTO
CAE/ APM/EFAS - PRADO
CSC - GAMELEIRA

SAS:
HPM
16 BPM - SANTA TEREZA
22 BPM - SANTA LÚCIA
34 BPM - CAIÇARA
BPGD - CIDADE ADMINISTRATIVA
CPE ROTAM  CENTRO
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2 RPM:

NAIS:
18 BPM - CONTAGEM

SAS:
33 BPM  BETIM
40 BPM - RIBEIRÃO DAS NEVES
48 BPM  IBIRITÉ

3ªRPM:
SAS:
36 BPM  VESPASIANO
35 BPM - SANTA LUZIA
52 BPM - OURO PRETO
61 BPM - SABARÁ
1 CIA IND - NOVA LIMA

4ªRPM:
NAIS:
4 RPM - JUIZ DE FORA*

SAS:
47 BPM - MURIAÉ
21 BPM - UBÁ

5ªRPM:
NAIS:
5 RPM UBERABA

SAS:
37 BPM  ARAXÁ
4 CIA PM IND  FRUTAL

6ªRPM:
SAS:
6 RPM - LAVRAS
24 BPM  VARGINHA

7ªRPM:
NAIS:
7 RPM - 23 BPM DIVINÓPOLIS

SAS:
7 BPM - BOM DESPACHO
63 BPM- FORMIGA

8ªRPM:
NAIS:
8 RPM - GOVERNADOR VALADARES

9ªRPM:
NAIS:
9 RPM - UBERLÂNDIA

SAS:
53 BPM  ARAGUARI
54 BPM  ITUITABA

10ªRPM:
SAS:
10 RPM - PATOS DE MINAS

11ªRPM:
NAIS:
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11 RPM - MONTES CLAROS

SAS:
30 BPM  JANUÁRIA
51 BPM  JANAÚBA

12ªRPM:
NAIS:
12 RPM - IPATINGA

SAS:
11 BPM  MANHUAÇÚ
62 BPM - CARATINGA
26 BPM - ITABIRA
17 CIA PM IND - JOÃO MOLEVADE
21 CIA PM IND - PONTE NOVA

13ªRPM:
NAIS:
13 RPM /9o BPM - BARBACENA

SAS:
31 BPM - CONSELHEIRO LAFAIETE
38 BPM - SÃO JOÃO DEL REI

14ªRPM:
SAS:
14 RPM  CURVELO
3 BPM  DIAMANTINA
55 BPM  PIRAPORA

15ªRPM:
SAS:
19 BPM - TEÓFILO OTONI
44 BPM  ALMENARA

16ª RPM:
SAS:
16ªRPM/28 BPM  UNAÍ

17ªRPM:
SAS:
17ª RPM - POUSO ALEGRE
56 BPM  ITAJUBÁ
57 BPM - SÃO LOURENÇO

18ªRPM:
SAS:
18 RPM/29 BPM - POÇOS DE CALDAS
12 BPM - PASSOS
64 BPM - ALFENAS (EM IMPLANTAÇÃO)

19ªRPM
SAS:
19 RPM/ 25 BPM- SETE LAGOAS

Att

Narciso, Maj

--------------- Mensagem 6 ---------------

Protocol

Data:

202004022524354-2004

EN: Revisão dos quantitativos para contrato emergencial - outsourcing de

03/04/2020 13:15

Assunto:
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Para:  Maj Narciso DS

De: Maj Lanca CSC-SAUDE

Maj Narciso

Fineza me enviar uma planilha constando os locai em que a PM possui NAIS. Para fazer a previsão de quantitativo de
impressoras e impressões iremos basear nos valores planilhados na ata que foi cancelada.

Preciso de saber se todos os NAIS da região metropolitana irão ser contempladas na contratação emergencial de
outsourcing de impressão.

Saliento que tem no contrato de reprografia, gerenciado pelo CSC-PM, que está vencendo, NAIS do interior também.

Maj Lança

Para:  Maj Lanca CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 5 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004022520566-2004

EN: Revisão dos quantitativos para contrato emergencial - outsourcing de

03/04/2020 11:45

Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE

Assunto:

Prezado,

Da situação que você me passou agora a pouco, via telefone, mudou? É isso?

Não haverá mais a contratação pela DAL, é isso? Teremos que fazer a contratação das máquina para o HPM, é isso?

att.

TC George.

Para:  Maj Lanca CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 4 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004022520390-2004

RE: Revisão dos quantitativos para contrato emergencial - outsourcing de

03/04/2020 11:41

Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE

Assunto:

Prezado,

Da situação que você me passou agora a pouco, via telefone, mudou? É isso?

Não haverá mais a contratação pela DAL.

--------------- Mensagem 3 ---------------

Protocol

Data:

202004022519677-2004

EN: Revisão dos quantitativos para contrato emergencial - outsourcing de

03/04/2020 11:33

Assunto:
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Para:  Ten Cel George Luiz de Matos CSC-SAUDE

Copia:  Maj Eleuterio CSC-SAUDE

De: Maj Lanca CSC-SAUDE

Sr. Ten Cel George

A DAL não fará a contratação emergencial de outsourcing de impressão para a PMMG.

Na última contratação os NAIS da Capital ficou no contrato junto com a DAL. Fineza deliberar a respeito dos NAIS da
capital e dos NAIS do interior, bem como do COdont. Atualmente fizemos somente para o HPM, pois nunca tratamos
para a demais Unidades citadas.

Maj Lança

Para:  Maj Lanca CSC-SAUDE

Copia:  Sub Ten Erica CSC-SAUDE;  01 Sgt Alves CSC-SAUDE;  01 Sgt Helio Dornelas
CSC-SAUDE;  02 Sgt Alexander CSC-SAUDE;  02 Sgt Wander CSC-SAUDE;  CSC-
SAUDE/CONTRATOS;  CSC-SAUDE/LICITAÇÃO;  Maj Eleuterio CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 2 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004022519520-2004

RE: Revisão dos quantitativos para contrato emergencial - outsourcing de

03/04/2020 11:24

01 Ten Marcelo DAL

Assunto:

Bom dia, Sr Maj!

Em razão das recomendações insertas no Decreto Estadual nº 47.904, não faremos a contratação emergencial do
serviço.
Respeitosamente,

Ten Marcelo

Para:  01 Ten Marcelo DAL

Copia:  Sub Ten Erica CSC-SAUDE;  01 Sgt Alves CSC-SAUDE;  01 Sgt Helio Dornelas
CSC-SAUDE;  02 Sgt Alexander CSC-SAUDE;  02 Sgt Wander CSC-SAUDE;  CSC-
SAUDE/CONTRATOS;  CSC-SAUDE/LICITAÇÃO;  Maj Eleuterio CSC-SAUDE

--------------- Mensagem 1 ---------------

Protocol

Data:

De:

202004022518896-2004

Revisão dos quantitativos para contrato emergencial - outsourcing de

03/04/2020 11:19

Maj Lanca CSC-SAUDE

Assunto:

Ten Marcelo

Devido ao cancelamento da ata do RP 02/2020, SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, da SECRETARIA
DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, necessitamos de saber o posicionamento da DAL a respeito da
contratação emergencial que está sendo feita pela SEPLAG. Segue anexo o cópia do email recebido daquele órgão
dando prazo até o dia 06/04/2020 (segunda-feira) para enviar os quantitativos revisados.

Maj Lança
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO
Número do mapa: 1255302 000008/2020 Pedido de material e serviço: 1255302 000009/2020

Data de criação: 11/05/2020

Responsável: WANDER ALCANTARA DE SOUSA

Objetivo:

Instruir o pedido de compras - Disponibilidade orçamentária

Itens do mapa

N.º Código do item Desc. do item de material Unid. de aquisição Quantitativo orçado Valor mínimo
(R$)

Valor máximo
(R$)

Valor de
referência

unitário(R$)

Valor de
referência total (R$)

(*) Justificativas para
menos 3 orçamentos

1 000059307
LOCACAO DE IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
MONOCROMATICA 35PPM

1,00 UNIDADE 258,0000 136,1900 136,1900 136,1900 35.137,02 5

2 000059285 LOCACAO DE IMPRESSORA
COLORIDA 30PPM. 1,00 UNIDADE 30,0000 138,2300 138,2300 138,2300 4.146,90 5

3 000059706 IMPRESSAO EM IMPRESSORA
COLORIDA 30PPM 1,00 UNIDADE 120.000,0000 0,4057 0,4057 0,4057 48.684,00 5

4 000089745

LOCACAO DE IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
MONOCROMATICA 55 PPM
(OUTSOURCING), PAPEL NAO
INCLUSO

1,00 UNIDADE 12,0000 301,1900 301,1900 301,1900 3.614,28 5

5 000089796

IMPRESSAO/COPIA
MONOCROMATICA FORMATO A4 -
(OUTSOURCING), PAPEL NAO
INCLUSO

1,00 UNIDADE 2.400.000,0000 0,0460 0,0460 0,0460 110.400,00 5

6 000059323 LOCACAO DE IMPRESSORA
MONOCROMATICA 35PPM 1,00 UNIDADE 516,0000 63,0300 63,0300 63,0300 32.523,48 5

Total orçado: 234.505,68

Detalhamento do preço de referência

Código do item de material ou serviço: 000059307 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 1

Descrição do item:

LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 35PPM

Itens que compõem o preço

12/05/2020 10:47
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Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

- 258,0000 27/04/2020  - - 01.644.731/0001-32 - CTIS
Tecnologia S/A. 136,1900  -

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

3

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

Código do item de material ou serviço: 000059285 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 2

Descrição do item:

LOCACAO DE IMPRESSORA COLORIDA 30PPM.

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

- 30,0000 27/04/2020  - - 01.644.731/0001-32 - CTIS
Tecnologia S/A. 138,2300  -

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

3

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

Código do item de material ou serviço: 000059706 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 3

Descrição do item:

IMPRESSAO EM IMPRESSORA COLORIDA 30PPM

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

- 120.000,000
0 27/04/2020  - - 01.644.731/0001-32 - CTIS

Tecnologia S/A. 0,4057  -Inserção manual /
Pesquisa com 3

12/05/2020 10:47
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Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

120.000,000
0 27/04/2020  - 01.644.731/0001-32 - CTIS

Tecnologia S/A. 0,4057  -fornecedores 3

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

Código do item de material ou serviço: 000089745 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 4

Descrição do item:

LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 55 PPM (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

- 12,0000 27/04/2020  - - 01.644.731/0001-32 - CTIS
Tecnologia S/A. 301,1900  -

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

3

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

Código do item de material ou serviço: 000089796 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 5

Descrição do item:

IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

- 2.400.000,0
000 27/04/2020  - - 01.644.731/0001-32 - CTIS

Tecnologia S/A. 0,0460  -
Inserção manual /

Pesquisa com
fornecedores

3

12/05/2020 10:47
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Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

Código do item de material ou serviço: 000059323 Unidade de aquisição: 1,00 UNIDADEN.º: 6

Descrição do item:

LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA 35PPM

Itens que compõem o preço

Processo de compra /
item Qtde.

Data de
homologação /

Data de Inserção
Marca / Modelo Procedimento de

contratação Fornecedor Preço unitário
reajustado (R$)

Nº de
referência
do preço

Origem do item
de mapa / Origem

do preço

(*) Justificativas
de desabilitação

- 516,0000 27/04/2020  - - 01.644.731/0001-32 - CTIS
Tecnologia S/A. 63,0300  -

Inserção manual /
Pesquisa com
fornecedores

3

Itens desconsiderados

nenhum item desconsiderado

Itens desativados

0Total de preços homologados-ratificados desativados:

(*) Justificativas para desabilitação de valor utilizado no cálculo do preço de referência:

1 - Incompatibilidade na quantidade total adquirido
2 - Local de compra interfere no preço
3 - Marca ou modelos incompatíveis
4 - Influência da frequência de entrega sobre o preço
5 - Sazonalidade de preço
6 - Influência das condições comerciais sobre o preço
7 - Preço abaixo do padrão para o item
8 - Preço acima do padrão para o item
9 - Modalidade de contratação influencia o preço
10 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

(*) Justificativas para menos de 3 orçamentos:

1 - Preço tabelado
2 - Preço para adesão
3 - Somente estes fornecedores retornaram pesquisa de preços
4 - Conforme nota técnica ou explicação inserida no processo
5 - Outra (Verifique no site do Portal de Compras)

O Mapa Comparativo de Preços foi elaborado de acordo com a Resolução Conjunta SEPLAG/CGE n.º 9447, de 15 de Dezembro de 2015, disponível para consulta no link BANCO DE NORMAS GESTÃO LOGÍSTICA PATRIMÔNIO -
CADASTROS - SISMP do site www.compras.mg.gov.br.
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Portal de Compras - MG / Assinatura eletrônica

Data da assinatura:

CPF:

Nome:

12/05/2020 10:44:24

S105479

Emissor do certificado:

752.191.406-63

WANDER ALCANTARA DE SOUSA

Masp:

Assinatura digital - Signatário:

Código verificador: 230000125060947653082020

Código de Autenticidade:

12/05/2020 10:47
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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - DETALHADO

Página 5 de 5

M
apa de P

reços 1255302 000008/2020 (14223753)         S
E

I 1250.01.0002745/2020-40 / pg. 59



Relatório de histórico de solicitação de material e serviço

Aprovada

WANDER ALCANTARA DE SOUSA

Vínculo da solicitação ao pedido de compras 1255302 000009/2020

Data: Situação:

Responsável:

Justificativa:

11/05/2020

752.191.406-63 S105479-

Aprovada

SAUL RODRIGUES LANCA

Atender demandas das Unidades de saúde da Capital (HPM, JCS, COdont, CSC-Saúde e NAIS do
CSC-PM), as quais estão com o contrato de reprografia vencendo no dia 07/06/2020.

Data: Situação:

Responsável:

Justificativa:

08/05/2020

732.003.446-87 S092861-

Pendente para aprovação

WANDER ALCANTARA DE SOUSA

Data: Situação:

Responsável:

Justificativa:

08/05/2020

752.191.406-63 S105479-

-

Gerada

WANDER ALCANTARA DE SOUSA

Data: Situação:

Responsável:

Justificativa:

08/05/2020

752.191.406-63 S105479-

-

Nº da solicitação: 1255302 000018/2020

Situações atribuídas:

12/05/2020 15:47

Processo de compra / SIAD RELATÓRIO DE HISTÓRICO DE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO
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De : Flaviane de Souza Lioi <flaviane.lioi@ctis.com.br>

Assunto : RE: RES: Cotação de contratação emergencial

Para : hpm-informatica@pmmg.mg.gov.br

Cc : Nelson Serranegra de Paiva
<nelson.serranegra@sonda.com>, Etiene Oliveira
da Silva de Lima <etiene.silva@ctis.com.br>,
Romero Reis Mauro <romero.mauro@sonda.com>,
saul lanca <saul.lanca@gmail.com>

Zimbra hpm-informatica@pmmg.mg.gov.br

RE: RES: Cotação de contratação emergencial

Qua, 13 de mai de 2020 17:21

2 anexos

Prezados, boa tarde.

Servimo-nos do presente para encaminhar proposta es ma va de preços para contratação
emergencial de reprografia.

Por gen leza confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Flaviane Lioi
Coordenadora Comercial
Sonda Brasil | Gerência de Suporte a Vendas - SSE
Telefone: +55 21 2217-4395
E-mail: flaviane.lioi@sonda.com
Av. Nilo Peçanha, 50 – 33º andar – Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20021-100
www.sondait.com.br

De: HPM-INFORMATICA <hpm-informatica@pmmg.mg.gov.br>
Data: 11 de maio de 2020 09:11:23 BRT
Para: Romero Reis Mauro <romero.mauro@sonda.com>
Assunto: Cotação de contratação emergencial

Sr. Romero Reis Mauro

Fineza enviar uma confirmação da proposta para contratação
emergencial de reprografia, conforme planilha de localidade e
quantitativos anexo para cumprir o termo de referência anexo.

Zimbra https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=39424&tz...
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Temos urgência na contratação dos serviços.

Enviar a proposta  com cópia para saul.lanca@gmail.com

Maj Lança

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE SAÚDE
CSC-SAÚDE/ S-TIC
CNPJ: 16.695.025/0001-97
Tel: (31) 3071-5333 / 3071-5233
av do Contorno, 2787, Sta Efigênia,
Belo Horizonte/MG,CEP: 30110-013

MISSÃO: Promover segurança pública por intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos direitos humanos e
participação social em Minas Gerais. 

VISÃO: Sermos reconhecidos como referência na produção de segurança pública, contribuindo para a
construção de um ambiente seguro em Minas Gerais. 

VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça e Hierarquia.

Esta mensagem, incluindo seus anexos, é confidencial e seu conteúdo
é restrito ao seu destinatário. Caso tenha recebido por engano,
favor retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. É
expressamente proibido o uso não autorizado, replicação ou
disseminação da mesma, podendo haver sanções disciplinares, cível e
criminal. As opiniões contidas nesta mensagem e seus anexos não
necessariamente refletem a opinião da Companhia. A CTIS agradece a
colaboração.

Proposta_PMMG.pdf
797 KB 

Zimbra https://webmail.policiamilitar.mg.gov.br/h/printmessage?id=39424&tz...
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Contratação, futura e eventual, de empresa 

especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, com 

assistência técnica e manutenção, reposição de 

peças e insumos e demais serviços de acordo 

com as especificações e demais detalhamentos. 

 

Proposta Estimativa de Preços n° 254/2020 

Rio de Janeiro/RJ, 13 de maio de 2020. 

 

PMMG 
Polícia Militar de Minas Gerais 
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CTIS/DCCOM _CR _547/2020. 
Rio de Janeiro/RJ, 13 de maio de 2020. 

 
 
À 
PMMG 
Polícia Militar de Minas Gerais 
 
 
Ref.: Carta de encaminhamento  
 
 
Prezados senhores, 
 

 

Com satisfação, servimo-nos da presente para encaminhar a V.Sa, nossa 

Proposta Estimativa de Preços para contratação, futura e eventual, de empresa 

especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia, com 

assistência técnica e manutenção, reposição de peças e insumos e demais serviços 

de acordo com as especificações e demais detalhamentos. 

 

  Na expectativa de estarmos apresentando as melhores condições, 

contemplando as devidas informações, colocamo-nos à inteira disposição para 

maiores esclarecimentos, detalhamentos e/ou adequações que se façam 

necessárias. 

 

Atenciosamente, 
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1 

Objeto da Proposta  
 
 

A presente proposta tem como objeto a contratação, futura e eventual, de 

empresa especializada para prestação de serviços de impressão e reprografia, com 

assistência técnica e manutenção, reposição de peças e insumos e demais serviços 

de acordo com as especificações e demais detalhamentos. 
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2 
Planilha de Preços e Condições 
Comerciais 
 

 

Apresentamos a seguir nossa planilha de preços para a prestação dos 

serviços objeto desta Proposta Estimativa de Preços pelo período de 6 (seis) 

meses: 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição
Quantidade

Atual
Unidade Valor Unitário Valor Total

1 Locação de Impressora Colorida 30ppm 5 Unidade  R$               138,23  R$                    691,15 
2 Locação de Impressora Monocromática 35ppm 86 Unidade  R$                  63,03  R$                5.420,58 
3 Locação de Impressora Monocromática 28 ppm (630 Wattz) 0 Unidade  R$                  68,45  R$                              -   
4 Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 35 ppm 43 Unidade  R$               136,19  R$                5.856,17 
5 Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 55ppm 2 Unidade  R$               301,19  R$                    602,38 
6 Locação de Impressora Colorida 30ppm /A3 0 Unidade  R$               932,13  R$                              -   
7 Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 40ppm/A3 0 Unidade  R$               789,93  R$                              -   

8 Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 40ppm/A3 com módulo de acabamento 0 Unidade  R$               905,00  R$                              -   

12.570,28R$                

75.421,68R$                

9 Impressão / Cópia Monocromática A4 - Outsourcing de Impressão 400.000 Unidade  R$               0,0460  R$              18.400,00 
10 Impressão Colorida A4 - Outsourcing de Impressão 20.000 Unidade  R$               0,4057  R$                8.114,00 
11 Impressão Monocromática A3 - Outsourcing de Impressão 0 Unidade  R$               0,0418  R$                              -   
12 Impressão Colorida A3 - Outsourcing de Impressão 0 Unidade  R$               0,4071  R$                              -   
13 Leitor de Proximidade de Cartão (locação mês) multifrequencia - para impressoras 4,5,7,8 0 Unidade  R$             50,5700  R$                              -   

26.514,00R$                

159.084,00R$             

39.084,28R$                

234.505,68R$             TOTAL (1+2) / 6 MESES ==>

LOTE 01 – IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS

Total (1) Locação / Mês ==>

Total (1) Locação p/ 6 meses ==>

Total (2) Produção / Mês ==>

Total (2) Produção p/ 6 meses ==>

TOTAL (1+2) / MÊS ==>
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CONDIÇÕES COMERCIAIS:  

 

1- A CONTRATAÇÃO ESTÁ CONDICIONADA A ANÁLISE DE CRÉDITO 

REALIZADA PELA CONTRATADA. 

2- A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS POR PARTE DA CONTRATANTE IMPEDE 

QUE O CONTRATO EMERGENCIAL SEJA ASSINADO. 

 

 

Rio de Janeiro/RJ, 13 de maio de 2020. 
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3 
Prazo de Validade 
 

 
O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) a partir da data de sua 

emissão. 
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4 

Identificação da Companhia 
 

Razão Social: CTIS Tecnologia S/A. 

Endereço: Q SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, n° 50 – Edifício Venâncio 2000 

Loja 14 SUBSL 2 – Asa Sul. 

Cidade: Brasília 

UF: DF  

CEP: 70.333-900 

Telefone: (21) 2217 - 4350 

Fac-simile: (21) 2217 - 4398 

E-mail: romero.mauro@sonda.com; diretoriacomercial@ctis.com.br 

CNPJ/MF: 01.644.731/0001-32 - (Responsável pela emissão da Nota Fiscal) 

Inscrição Estadual: 07.317.370/001-84 

Dados Bancários: 

Banco: Banco do Brasil S.A. 

Agência: 3307-3 

Conta Corrente: 421.279-7 
 
Praça de Pagamento: Brasília - DF 
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Relatório de detalhes do pedido de compra

Número do pedido de material e serviço: 1255302 000009/2020

Órgão ou entidade:

Unidade do pedido:

Situação:

1255302 - CSC-SAUDE/DS

Aprovado

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Data de criação: 11/05/2020

Autor(a): WANDER ALCANTARA DE SOUSA

Unidade de compra: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Linha de fornecimento:

Local de entrega:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCRITORIO,INFORMATICA E

HPM-Av do contorno, 2787, Sta Efig
C.ODONT-Av do Contorno, 3300
NAIS/CSC-PM Av. Amazonas 6455 Game

Cidade: Belo Horizonte

Justificativa de aquisição:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO PERÍODO DE 06 MESES

Não

Unidade contábil: 1250014

1251 - PMMGUnidade orçamentária:

Centralizado:

R$ 234.505,68Valor total previsto do pedido:

Valor total homologado (*): R$ 0,00

Dotações orcamentárias:

UO FUN PRGSUBF ID P/A C/A
Natureza de despesa

C GD EDM
ITEM IPG F IPU

1251 10 302 037 2023 0001 3 3 90 39 19 0 49 2

000.552.386-96 - S113924 - NEWTON ARLEM ELEUTERIOResponsável pela aprovação:

14/05/2020

Itens do Pedido

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 35PPM

Código do item de material ou serviço: 0000593071255302 000009/2020 - 3

Processo de compra / SIAD

14/05/2020   15:09

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO DE COMPRA
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Quantidade: 258,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 136,1900

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 35.137,02

Aceita similar: Não

Número:

258,0000Quantidade:

1255302 000018/2020

Unidade solicitante: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Solicitações

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

LOCACAO DE IMPRESSORA COLORIDA 30PPM.

Código do item de material ou serviço: 0000592851255302 000009/2020 - 1

Quantidade: 30,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 138,2300

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 4.146,90

Aceita similar: Não

Número:

30,0000Quantidade:

1255302 000018/2020

Unidade solicitante: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Solicitações

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

IMPRESSAO EM IMPRESSORA COLORIDA 30PPM

Código do item de material ou serviço: 0000597061255302 000009/2020 - 2

Quantidade: 120000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 0,4057

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Processo de compra / SIAD

14/05/2020   15:09
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Valor total máximo: R$ 48.684,00

Aceita similar: Não

Número:

120000,0000Quantidade:

1255302 000018/2020

Unidade solicitante: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Solicitações

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 55 PPM (OUTSOURCING), PAPEL
NAO INCLUSO

Código do item de material ou serviço: 0000897451255302 000009/2020 - 5

Quantidade: 12,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 301,1900

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 3.614,28

Aceita similar: Não

Número:

12,0000Quantidade:

1255302 000018/2020

Unidade solicitante: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Solicitações

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO

Código do item de material ou serviço: 0000897961255302 000009/2020 - 4

Quantidade: 2400000,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 0,0460

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 110.400,00

Aceita similar: Não

Processo de compra / SIAD

14/05/2020   15:09
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Número:

2400000,0000Quantidade:

1255302 000018/2020

Unidade solicitante: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Solicitações

Número:

Especificação do item de material ou serviço:

LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA 35PPM

Código do item de material ou serviço: 0000593231255302 000009/2020 - 6

Quantidade: 516,0000 Unidade de aquisição:

Número do item de processo (**):

1,00 UNIDADE

Valor do preço de referência: R$ 63,0300

Origem do preço de referência: Banco de melhores preços

Valor total máximo: R$ 32.523,48

Aceita similar: Não

Número:

516,0000Quantidade:

1255302 000018/2020

Unidade solicitante: 1255302 - CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Solicitações

(*) Somatório dos valores totais homologados de todos os item de pedido.
(**): Campo apresentado somente após a homologação/ratificação do item de processo.

Processo de compra / SIAD

14/05/2020   15:09
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO
CADASTRO:

62468 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 07/05/2021

LEGISLAÇÃO

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste
cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO

Inscrito no
CAFIMP

Não Inscrito no CADIN Não

CNPJ 01.644.731/0001-32 Data de Abertura 20/07/2012

Nome
Empresarial

CTIS TECNOLOGIA S.A

Nome
Fantasia

ctis tecnologia s/a

Natureza
Jurídica

Sociedade Anônima Porte da Empresa Outro

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Empresa (21)3094-9042

Principal (31)2217-4350

Página de
Internet

www.ctis.com.br

E-mail
Principal

GSV@SONDA.COM

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

233.004.628-
60

JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT Isoladamente

065.223.448-
82

AFFONSO PARGA NINA Isoladamente

ENDEREÇO

QUADRA SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, 50, ASA SUL, BRASILIA, DF, CEP: 70.333-900

CONTRATO SOCIAL

Objetivo
Social

SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA: SERVICOS DE ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
(SOFTWARES), INSTALACAO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS PARA COMPUTADOR, CONSULTORIA, ANALISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, MODELAGEM, ANALISE E ADMINISTRACAO DE DADOS, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE BANCO
DE DADOS, DESENHO E ARQUITETURA DE SOLUCOES, ANALISE E PRODUCAO DE INFORMACAO E ESTATISTICA PARA APOIO A
DECISAO (DATA WAREHOUSE/DATAMART) NA AREA DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSULTORIA,
TREINAMENTO, FORNECIMENTO E LOCACAO DE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA, PROCESSAMENTO DE
DADOS, SERVICOS DE ENGENHARIA, INSTALACAO, GESTAO E MANUTENCAO DE REDE DE COMUNICACAO DE DADOS E VOZ,
INCLUSIVE ADAPTACAO TECNOLOGICA (CUSTOMIZACAO) DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE) E SERVICOS DE
ENGENHARIA, INSTALACAO, GESTAO E MANUTENCAO DE HARDWARE. TERCEIRIZACAO: TERCEIRIZACAO DE SOLUCAO DE GESTAO
E OPERACAO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA ATRAVES DE IMPRESSORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (OUTSOURCING
DE IMPRESSAO) TERCEIRIZACAO DE SOLUCAO DE GESTAO E OPERACAO DE CENTRAIS DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO
COM CLIENTES (CONTACT CENTER) TERCEIRIZACAO DE SOLUCAO DE GESTAO E OPERACAO DE CENTRAIS DE TELE -
ATENDIMENTO E TELE-SUPORTE TECNICO (HELP DESK) E TERCEIRIZACAO DE SOLUCAO DE GESTAO E OPERACAO DE HARDWARE
(COMPUTADORES, ROTEADORES, MODENS E EQUIPAMENTOS AFINS). PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARES) E BANCOS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 14/05/2020 às 13:02:57 Versão 1.0
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DE DADOS: DISTRIBUICAO, VENDA, REVENDA, LICENCIAMENTO E SUB-LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
(SOFTWARES) E BANCOS DE DADOS, PROPRIOS OU ADQUIRIDOS DE FABRICANTES OU PROPRIETARIOS INTELECTUAIS, E
SERVICOS DE SUPORTE E CONSULTORIA. REPRESENTACAO COMERCIAL: REPRESENTACAO DE PRODUTOS NA AREA DE
COMPUTACAO E INFORMATICA POR CONTA PROPRIA OU DE TERCEIROS. LOCACAO DE BENS: LOCACAO DE MAQUINAS,
EQUIPAMENTOS E BENS MOVEIS E IMOVEIS. INDUSTRIA GRAFICA OFF-SET E LASER: INDUSTRIA GRAFICA COM FABRICACAO E
SERVICOS DE FORMULARIOS CONTINUOS, PAPEIS, PLASTICOS, EDICAO E IMPRESSAO DE PERIODICOS, IMPRESSOS FISCAIS,
LIVROS, REVISTAS, JORNAIS, IMPRESSOS, DOCUMENTOS FISCAIS, E OUTROS EM GERAL SOB ENCOMENDA. EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA (HARDWARE): DISTRIBUICAO, VENDA E REVENDA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (HARDWARE) PROPRIOS OU
ADQUIRIDOS DE FABRICANTES, TAIS COMO SERVIDORES, APPLIANCES, FITOTECAS, STORAGE, ESTACOES DE TRABALHO, BEM
COMO OS RESPECTIVOS COMPONENTES DESSES EQUIPAMENTOS.

LINHA(S) DE FORNECIMENTO

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

Código Descrição

DOCUMENTAÇÃO

Credenciamento do Representante Validade Situação

CPF do representante do fornecedor - Aceito

Identidade do representante do fornecedor - Aceito

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor - Aceito

Habilitação Jurídica Validade Situação

Declaração de menores e fato superveniente - Aceito

Estatuto Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento
competente, na forma da lei

- Aceito

Última Ata de eleição dos diretores/gerentes/administradores, registrada na Junta Comercial ou
estabelecimento competente, na forma da lei

- Aceito

Regularidade Fiscal Básica Validade Situação

Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS) 09/07/2020 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a
pessoa jurídica

28/05/2020 Vigente

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 02/08/2020 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 05/06/2020 Vigente

Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está
instalada a pessoa jurídica

- Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)

11/12/2020 Vigente

Prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a
pessoa jurídica

08/05/2020 Vencido

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida
pelo Distribuidor da sede da empresa

04/06/2020 Vigente

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento
competente, na forma da lei

30/04/2020 Vencido

BALANÇO PATRIMONIAL

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 14/05/2020 às 13:02:57 Versão 1.0
Página 2 de 3

Anexo Documento de Habilitação (14347728)         SEI 1250.01.0002745/2020-40 / pg. 76



Ano de
Referência

2018

Índice:

Liquidez Geral 1.71 Liquidez Corrente 1.2 Solvência Geral 1.98

DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA

Sigla
CAGEF/SEPLA
G

Nome CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP

Endereço RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001

Telefone 3916-9755

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br

Código de verificação: 2056528965

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

 

 

Para fins do disposto no artigo 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04/05/2000,
declaro que as despesas decorrentes da obrigação a ser contraída em razão da contratação a
ser firmada entre o Centro de Serviços Compartilhados de Saúde e a empresa CTIS Tecnologia
S/A, CNPJ: 01.644.731/0001-32,  cujo objeto é a contratação, de empresa especializada para 
prestação de serviços de outsourcing de impressão, com assistência técnica e manutenção,
reposição de peças e insumos serviços de acordo com as especificações e demais
detalhamentos consignados em anexos, para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais e
Unidades apoiadas da PMMG, apresenta adequação orçamentária e financeira com o corrente
orçamento aprovado, bem como compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação
Governamental e com base na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Responsabilidade Fiscal nº.
101/2000, que este Centro de Serviços Compartilhados de Saúde possui disponibilidade
orçamentária para cobrir as despesas.

 

A despesa será custeada pela dotação
orçamentária: 1251.10.302.037.2023.0001.339039.19.49.2.0 Fonte 0.49.2 tendo esta saldo
suficiente para cumprir o valor total da contratação de R$234.505,68 (duzentos e trinta quatro
mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). 

 

 

Belo Horizonte, 14 de maio de 2020.

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas do CSC-Saúde

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 25/05/2020, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14349117 e o código CRC 2C57D987.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14349117
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 
Belo Horizonte, 14 de maio de 2020.

  

PEDIDO REGULAR

 

Ao Sr Cel PM Diretor de Saúde

 

ASSUNTO:  Contratação, de empresa especializada para  prestação de serviços de
outsourcing de impressão, com assistência técnica e manutenção, reposição de peças e
insumos serviços de acordo com as especificações e demais detalhamentos consignados no
Termo de Referência e demais anexos.

 

O Centro de Serviços Compartilhados da Polícia Militar (CSC-PM) celebrou um CONTRATO com
a empresa C TIS TECNOLOGIA, nº 9143296 – SIAD, em 31/05/2017, cuja vigência se encerrará
no dia 07/06/2020, para prestação de serviços de reprografia, onde o Hospital da Polícia Militar e
diversas Unidades de Saúde da PM em todo o Estado de Minas Gerais é coberto por este
contrato.

Conforme estava planejado para continuidade desses serviços, o CSC-Saúde é participante da
Ata de Registro de Preço nº 02/2020, prestação de serviços de outsourcing de impressão, que é
centralizado e gerenciado no Estado pela SEPLAG. Devido à dificuldade do fornecedor em
cumprir as exigências contratuais ocasionadas pela crise mundial provocada pelo COVID-19, esta
Ata de Registro de preços foi cancelada conforme o Termo de cancelamento (12657470) do
processo SEI nº 1500.01.0019264/2019-38, anexo a este processo.

Devido ao tempo que levará para fazer um novo registro de preços de prestação de serviços de
outsourcing de impressão ou de uma licitação por parte do CSC-Saúde, foi proposto pela
SEPLAG realizarmos a contratação emergencial com dispensa de licitação, uma vez que a
descontinuidade deste serviço pode prejudicar muito os serviços de saúde da nossa instituição.

A PMMG utiliza nos diversos setores de saúde da Capital Mineira 136 equipamentos de
impressoras conforme tabela das localidade e quantidades anexa (14112862), que se for
interrompido os serviços trará um grande prejuízo na prestação de serviço da saúde em plena
pandemia do COVID-19, prejuízos esses imensuráveis para policiais e bombeiros militares, bem
como de seus familiares, visto que tais equipamentos atendem todos os setores essenciais da
saúde.

Conforme Decreto NE nº 113 de 13 de março de 2020, evento SEI! 12730174 que dispõe sobre
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo do Estado de Minas Gerais, devido à pandemia mundial de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), visando a  necessidade do emprego
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urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública, em observância a Lei Federal nº 13.979, de fevereiro de 2020, faz-se necessária a
contratação dos serviços de reprografia que garantam continuidade dos serviços de saúde para
os policiais e seus dependentes.

Desta forma, a contratação será realizada em questão, sendo considerados preços de
contratações similares e orçamentos anexos das empresas: Simpress, somente faz contratação
com o prazo contratual mínimo: 24 meses. A empresa Selbetti apresentou uma proposta com valor
menor que as demais, porém em desacordo com a especificação do objeto, não dispõe de todos
os equipamentos nas especificações solicitadas pela SEPLAG, onde formou os preços baseados
em equipamentos inferiores aos solicitados, conforme consta na proposta anexa. Uma vez tratar-
se situação emergencial, nos termos da Medida Provisória nº 926 de de 20 de março de 2020. Há
a necessidade da prestação dos serviços, cuja falta traz riscos concretos ao atendimento no
Hospital Militar, Unidades de saúde da PMMG e à vida de policiais militares, seus dependentes, e
agentes públicos.

Dos orçamentos elaborados pela SEPLAG a CTIS é a única empresa que forneceu orçamento
que atende as especificações técnicas e o prazo de contratação emergencial de 06 meses e
ainda tem a vantagem de que os equipamentos instalados referente ao CONTRATO com a
empresa CTIS TECNOLOGIA, nº 9143296/2017 – SIAD, cuja vigência se encerrará no dia
07/06/2020, serão reutilizados na contratação emergencial, o que não gerará os transtornos das
retiradas e novas instalações por parte da troca de empresa. Com isso não corremos o risco da
demora da entrega de novos equipamentos por parte de outra empresa, devido a pandemia do
COVID-19, e de interromper os serviços  ficando sem a cobertura do serviço de reprografia para
os setores de saúde.

Com base no exposto acima, e nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020 e
suas alterações, tem-se o respaldo a presente Justificativa:

"Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é
temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição."

Considerando, então, a urgência que o caso (pandemia) requer e, ainda, levando
em consideração a complementação realizada pela Medida Provisória nº 926 de de 20 de
março de 2020, que trouxe a seguinte redação:

"Art 4º b Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência.” 
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Pode-se caracterizar a situação atual como situação de emergência com necessidade de
pronto atendimento ou enquanto perdurar a pandemia e seus efeitos, com risco de segurança
ao atendimento a pacientes internados e externos, todos os usuários do sistema de saúde da
PMMG e dos profissionais da linha de enfrentamento ao COVID-19 e com clara limitação da
contratação para atendimento da demanda existente.

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais serão cumpridos e respeitados,
atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.

 

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas do CSC-Saúde

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 25/05/2020, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14349393 e o código CRC 7509DE7C.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14349393
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar, - Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP 

 

Contrato Empresa CTIS

Processo nº 1250.01.0002745/2020-40

  

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº              /2020 DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E A EMPRESA
CTIS TECNOLOGIA S/A, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O ESTADO DE MINAS GERAIS  por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rod. Papa
João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900, na cidade de Belo
Horizonte/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.695.025.0001-97, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde,  Ten Cel. PM. George Luiz de Matos,  portador da Carteira de Identidade RG nº
5890624, expedida pela PC/MG e inscrito no CPF sob o nº 004.008.136-29, Resolução de
Competência nº 3316/1996 - Ato PMMG Nº 011/2019, e a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A,
, endereço de correio eletrônico: diretoriacomercial@ctis@CTIS.com.br; inscrito(a) no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número 01.644.731/0001-32, endereço: QSCS
Quadra 8 Bloco B - Lotes 50/60 Edifício Venâncio 2000, loja 14 SUBSL2 - ASA Sul, Brasília/DF,
neste ato representado pelo Sr. Jorge David Ramirez Scott, portador  CPF nº 233.004.628-60,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente
da Dispensa de licitação nº    /2020, que será regida pela Lei Estadual nº 13.994, de 18 de
setembro de 2001, pelos Decreto s Estaduais n° 45.902, de 27 de janeiro de 2012, n° 43.817,
de 14 de junho de 2004, n° 47.524, de 06 de novembro de 2018, n° 37.924, de 16 de maio de
1996, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016,
pelas Resoluções SEPLAG n° 13, de 7 de fevereiro de 2014, e nº 93, de 28 de novembro de
2018, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993 no que couber, e as demais normas específicas
aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de empresa
especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão, com assistência
técnica e manutenção, reposição de peças e insumos serviços de acordo com as
especificações e demais detalhamentos consignados no Termo de Referência.

1.2. Discriminação do objeto:

Item Descrição Item Quantidade Unidade

1 Locação de Impressora Colorida 30ppm 5928-5 05 Unidade

2 Locação de Impressora Monocromática 35ppm 5932-3 86 Unidade

3 Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 35ppm 5930-7 43 Unidade

4 Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 55ppm 5933-1 02 Unidade

5 Impressão/cópia Monocromática no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso 8979-6 400.000 Unidade

6 Impressão Colorida no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso 8980-0 20.000 Unidade
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1.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.3.1. A quantidade estimada dos itens acima adveio da divisão do período contratual
de 6 (seis) meses.

1.3.2. A quantidade de locação de equipamentos listadas acima se refere a previsão do
volume de locações dos equipamentos para os 6 meses de contrato. Não corresponde a
quantidade total de equipamentos locados por mês, mas a quantidade de locações/mês para
os 6 meses de contrato.

Ex: Locação de 01 impressora (equipamento) durante o período de 6 meses equivalem a 6
unidades de locação do quadro acima.

1.3.3. Salientamos que é prática do mercado utilizar as ISO’s (ISO/IEC 19752 e ISO/IEC
19798) para dimensionar a taxa de cobertura média de página.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da data da
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, vedada a
prorrogação, nos termos do art. 24, IV, da lei nº 8.666/93.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$234.505,68 (duzentos e trinta
quatro mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária  e
daquelas que vierem a substituí-las:

1251.10.302.037.2023.0001.33.90.39.19.49.2.0  
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Termo de Referência.
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante toda a vigência contratual.

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida no
Termo de Referência.
 

9. CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do serviço ora contratado.

9.2. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no
Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
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desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ANTINEPOTISMO  
13.1. É vedada a utilização, na execução dos serviços, de empregado que
seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
no órgão Contratante.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. 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.

14.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65
de Lei nº 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.1.2.           As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 13.979/2020, na Lei nº 8.666/1993, e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no Órgão Oficial de
Imprensa de Minas Gerais, correrá às expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E, assim justas e avençadas, as partes firmam este contrato assinado eletronicamente,
para os devidos efeitos legais.

 
Ten Cel. PM. George Luiz de Matos

Chefe do CSC/Saúde
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

 
Karina de Pinho M. Lelis

OAB/MG 88.322
Assessora Jurídica – CSC-Saúde

 
Jorge David Ramirez Scott

Representante legal
CTIS TECNOLOGIA S/A

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 22/05/2020, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14352252 e o código CRC 7E03E0D3.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14352252
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Parecer Técnico PMMG/DS/CSC-SAÚDE/S-TIC nº. 1/2020
Belo Horizonte, 18 de maio de 2020.

  

Processo SEI nº:1250.01.0002745/2020-40

Procedimento: Dispensa de Licitação.

Descrição do serviço: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de
outsourcing de impressão para as Unidades de Saúde.

Objeto: Contratação, de empresa especializada para  prestação de serviços de outsourcing
de impressão, com assistência técnica e manutenção, reposição de peças e insumos
serviços de acordo com as especificações e demais detalhamentos do termo de referência
(13990706).

Fornecedor: CTIS Tecnologia S/A.

A empresa CTIS forneceu uma proposta comercial assinada que tem como objeto a
contratação, futura e eventual, de empresa especializada para prestação de serviços de
impressão e reprografia, com assistência técnica e manutenção, reposição de peças e
insumos e demais serviços de acordo com as especificações e demais detalhamentos. A
proposta foi recebida em conformidade através do email (14304595), cuja solicitação inicial
era a confirmação da prestação de serviço conforme dados da planilha de localidade e
quantidades, bem como das exigências do termo de referência. 

Serão utilizados nessa contratação os mesmos equipamentos (onde houver) existente da
contratação anterior. Todos os equipamentos existentes atendem as exigências do termo de
referência.

Atestamos que a proposta comercial da empresa CTIS atende a todos os critérios técnicos
estabelecidos no Termo de Referência.

 

Saul Rodrigues Lança, Maj PM
Chefe da S-TIC

 

Documento assinado eletronicamente por Saul Rodrigues Lança, Major PM, em
18/05/2020, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14407706 e o código CRC 4A1300D9.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ
sob nº 01.644.731/0001-32, situada em SCS Quadra 08 Bloco B50, Ed. Venâncio 2000 —

2º Subsolo, Brasília/DF CEP: 70333-900, é nossa prestadora de serviços na área de
Tecnologia da Informação, conforme as seguintes características:

Dados da Contratante:
Denominação: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTOE GESTÃO
CNPJ: 05.461.142/0001-70

Endereço: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves — Rodovia Papa João Paulo
Il, 4001 — Edifício Gerais — 13º andar, Bairro Serra Verde — Belo Horizonte/MG
Contrato: 9164534/2017
Vigência: 23/11/2017 a 22/11/2020

Objeto da Contratação: Prestação de serviços de impressão e reprografia, com
assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de
peças e insumos (exceto papel).

Detalhamento

Fornecimento de Equipamentos

e Equipamentos novos, de primeiro uso, não recondicionados ou remanufaturados;
e Todos os equipamentos permitem impressão na modalidade frente e verso;
e Todos os equipamentos foram entregues de um mesmo fabricante;
e Treinamento contemplando a troca de consumíveis;
e Equipamentos fornecidos com interface para rede local integrado.

Assistência Técnica, Manutenção e Reposição de Peças

e Manutenção On-Site (no local de instalação) de todos os equipamentos,
contemplando ajuste, reparo e substituição das peças (incluindo desgastadas pelo
uso normal e contínuo).

e Atendimento a chamados em caso de indisponibilidade do equipamento,

*
necessidade de reparo e/ou troca de componentese peças.
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Monitoramento e gerenciamento de todo o parque de impressões incluindo

proposição de ações e medidas preventivas.
Manutenção preventiva quanto a conservação, condições de operação, incluindo
ajustes, lubrificação, limpeza interna e externa, substituição de peças gastas.
Manutenção corretiva quanto a correção de falhas em qualquer parte dos
equipamentos, compreendendo inclusive as necessidades de substituição de
peças (originais), de acordo com as especificações técnicas do equipamento.

Fornecimento de Consumíveis

Fornecimento de consumíveis originais de acordo com as especificações técnicas
de cada fabricante (exceto papel), peças, toners, componentes e serviços.

Estoque mínimo dos consumíveis para cada equipamento a modo de garantir o

funcionamento dos mesmos sem interrupções, com os mesmosníveis de qualidade
dos serviços acordados.

Visualização via VVeb de dados dos status dos consumíveis para os equipamentos.

Bilhetagem e Monitoração

Disponibilização de software de controle e gestão:
o Gestão e controle do volume de impressão do parque;
o Tarifação e bilhetagem por usuário de rede, máquina utilizada e/ou centro

de custo tanto para cópia quanto para impressão;
o Contabilização de impressão e cópias coloridas e monocromáticas;
o Contabilização de impressão e cópias por tamanho de papel;
o Contabilização de impressão e cópias simples e frente e verso;
o Gerenciamento remoto dos equipamentos via web;

o Controle e solicitação de insumosde rede e/ou centro de custo;
o Suporte a solicitações de impressão, controlado por senha;
o Recurso de contabilização de páginas impressas e copiadas pelo próprio

hardware.
o Gráficos pertinentes.
o Gerenciamento de controle de cotas de impressão permitindoa definição de

cotas por usuários e grupos, por quantidade ou valor. Administração das

A
cotas definido por níveis.
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Instalação e ativação dos equipamentos, instalação de gerenciamento em todas
estações de trabalho contemplando treinamento para operações básicas do

sistema.

Contabilzação separada por usuário, através da identificação da rede
(username/login), mostrando em tempo real o status dos trabalhos solicitados,

quantidade de páginas impressas, modo de impressão (colorida ou

monocromática), taxa de cobertura de página, média de consumo e controle de
cotas.

Disponibilização de aplicativo via WEB permitindo a visualização do parque
instalado, mostrando a situação de cada equipamento, custo de impressão,
quantidade de folhas utilizadas, volume de impressão, gráficos e relatórios (por
usuário, impressora, setor, unidade administrativa etc).

Sistema permite exportação de dadospara análise em formatos: MS Excel, CSV e
exportação de relatório em formatos: PDF, MS Word e MS Excel.

Quantitativos

1- Quantidade de impressoras: 235 impressoras
2- Páginas impressas: 1.437.518 páginas média/mês
3- Quantidade de sensores de aproximação: 160 sensores

Declaramos, ainda, que a CTIS TECNOLOGIA S.A cumpre com as obrigações assumidas,
atendendo dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados incluindo SLA, nada
havendo em nossos arquivos que desabone a conduta da empresa.

Atenciosamente,

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2019.

ter SiaChefe do Núcleo de Inovação e Gestão da Infraestrutura
william.silvaOplanejamento.mg.gov.br

(31) 3916-9400
Rodovia Papa João Paulo II, Bairro Serra Verde, nº 4001 — Edifício Gerais

Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-901
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 154027179132020
NOME: CTIS TECNOLOGIA S/A
ENDEREÇO: SETOR SCS QD 8 BL B 50 S/N EDIF: VENANCIO 2000; LOJA: 14 2O SUBSOLO
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 01.644.731/0001-32
CF/DF: 0731737000184

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à
Dívida Ativa, para o CNPJ acima.
HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .
HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .
CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) POR RECURSO JUDICIAL.
EXISTE DEBITO EM PROCESSO DE COMPENSACAO COM PRECATORIO.
EXISTEM DEBITOS PARCELADOS PELA LEI N. 5365/2014 - RECUPERA DF

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a
ser apurados.
Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 13 de junho de 2020.

Certidão emitida via internet em 14/05/2020 às 10:20:19 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 154027179272020
NOME: CTIS TECNOLOGIA S/A
ENDEREÇO: SETOR SCS QD 8 BL B 50 S/N EDIF: VENANCIO 2000; LOJA: 14 2O SUBSOLO
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 01.644.731/0001-32
CF/DF: 0731737000184

FINALIDADE: JUNTO A ORGAOS PUBLICOS

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à
Dívida Ativa, para o CNPJ acima.
HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .
HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .
CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) POR RECURSO JUDICIAL.
EXISTE DEBITO EM PROCESSO DE COMPENSACAO COM PRECATORIO.
EXISTEM DEBITOS PARCELADOS PELA LEI N. 5365/2014 - RECUPERA DF

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a
ser apurados.
Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 13 de junho de 2020.

Certidão emitida via internet em 14/05/2020 às 10:20:43 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA 

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 154027179392020
NOME: CTIS TECNOLOGIA S/A
ENDEREÇO: SETOR SCS QD 8 BL B 50 S/N EDIF: VENANCIO 2000; LOJA: 14 2O SUBSOLO
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 01.644.731/0001-32
CF/DF: 0731737000184

FINALIDADE: LICITACAO

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à
Dívida Ativa, para o CNPJ acima.
HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .
HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .
CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) POR RECURSO JUDICIAL.
EXISTE DEBITO EM PROCESSO DE COMPENSACAO COM PRECATORIO.
EXISTEM DEBITOS PARCELADOS PELA LEI N. 5365/2014 - RECUPERA DF

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a
ser apurados.
Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 13 de junho de 2020.

Certidão emitida via internet em 14/05/2020 às 10:21:10 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número

233.004.628-60

Nome
JORGE DAVID RAMIREZ SCOTT

Nascimento
02/06/1971

CÓDIGO  DE  CONTROLE

F901.ADBE.3A76.24D1

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

às 11:58:46 do dia 05/11/2018 (hora e data de Brasília)

dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE SAÚDE

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS EM SAÚDE

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

ASSESSORIA JURÍDICA

 

PARECER JURÍDICO No 27/2020

Ao Sr. Ordenador de Despesas, George Luiz de Matos, Ten Cel PM

Processo SEI No 1250.01.0002745/2020-40 – Dispensa de Licitação

Assunto: ANÁLISE DE PROCESSO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

I – Finalidade e Abrangência do Parecer Jurídico

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle
interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados. Ela envolve,
também, o exame prévio das minutas dos editais ou instrumentos congêneres a serem celebrados
e publicados, tais como minutas de termo aditivo e de contratação direta.

Assevera-se que a função dessa Assessoria é justamente apontar possíveis riscos do ponto de
vista jurídico e recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem
compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a precaução
recomendada.

Importante salientar que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus aspectos
jurídicos, ou seja, de legalidade da minuta, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica e
econômica. Em relação a estes, parte-se da premissa de que a autoridade competente municiou-
se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para a descrição do objeto, suas exigências
técnicas, formas de execução e sua adequação às necessidades da Administração, observando
os requisitos legalmente impostos.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive
quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do
preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do HPM, com
base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a
auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos.
Incumbe, isto sim, a cada um destes, observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de
competências.

Parecer Jurídico 27/2020 (14593653)         SEI 1250.01.0002745/2020-40 / pg. 96



Finalmente, salienta-se que as observações deste parecer são feitas sem caráter vinculativo, mas
em prol da segurança da própria autoridade assessorada, a quem incumbe, dentro da margem de
discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não
obstante, as questões relacionadas à legalidade serão apontadas para fins de sua correção. O
prosseguimento do feito sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade
exclusiva da Administração.

II – Da Análise do Processo

Trata-se de análise do processo de dispensa de licitação, fundamentada no art. 24, inciso IV, da
Lei 8.666/93, para contratação emergencial de empresa especializada em prestação de serviços
de outsourcing de impressão, com assistência técnica e manutenção, reposição de peças e
insumos, de acordo com as especificações e demais detalhamentos consignados no Termo de
Referência (13990706).

A necessidade da contratação foi justificada pela área técnica, conforme Termo de Referência, da
seguinte forma:

A PMMG utiliza nos diversos setores de saúde da Capital Mineira 136 equipamentos de
impressoras conforme tabela das localidade e quantidades anexa (14112862), que se for
interrompido os serviços trará um grande prejuízo na prestação de serviço da saúde em
plena pandemia do COVID-19, prejuízos esses imensuráveis para policiais e bombeiros
militares, bem como de seus familiares.

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 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, a SEPLAG realizou em janeiro de 2020 um RP, cuja ATA foi cancelada,
motivo esse da contratação emergencial até a próxima ata ser concluída. 

 Todas as impressões de resultados de exames, laudos, relatório, evolução de pacientes,
receituários, prontuários, todos trabalhos administrativos que o hospital e as Unidades de
Saúdes necessitam de realizar impressões necessitam desse serviço terceirizado.
Conforme item anterior as Unidades de Saúde aderiram a modalidade de terceirização de
serviços de reprografia.
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Considerando os orçamentos apresentados pela SEPLAG, a empresa CTIS foi a escolhida
baseado nos seguintes motivos:

A empresa Simpress somente faz contratação com o prazo contratual mínimo: 24 meses,
para equipamentos novos e somente faz a confirmação da  disponibilidade após assinatura
do contrato, conforme consta na proposta anexa.

Na Ata do RP do Hospital das Forças Armadas a contratação é por 48 MESES, e não
possui impressora colorida A4, não atende todas nossas necessidades.

A empresa Selbetti apresentou uma proposta com valor menor que as demais, porém a
empresa não dispõe de todos os equipamentos nas especificações solicitadas pela
SEPLAG, onde formou os preços baseados em equipamentos inferiores aos solicitados,
conforme consta na proposta anexa.

Dos orçamentos elaborados pela SEPLAG a CTIS é a única empresa que forneceu
orçamento que atende as especificações técnicas e o prazo de contratação emergencial de
06 meses e ainda tem a vantagem de que os equipamentos instalados referente ao
CONTRATO com a empresa CTIS TECNOLOGIA, nº 9143296/2017 – SIAD, cuja vigência
se encerrará no dia 07/06/2020, serão reutilizados na contratação emergencial, o que não
gerará os transtornos das retiradas e novas instalações por parte da troca de empresa. Com
isso não corremos o risco da demora da entrega de novos equipamentos por parte de outra
empresa, devido a pandemia do COVID-19, e de interromper os serviços  ficando sem a
cobertura do serviço de reprografia para os setores de saúde.

Permanecendo a empresa CTIS não teremos uma grande movimentação de pessoas e
materiais onde estão trabalhando o pessoal que atua na prestação de serviços médicos aos
pacientes. Também não acarretará o transtorno do acondicionamento dos novos
equipamentos antes de serem instalados e o acondicionamento dos equipamentos
recolhidos, pois haverá poucas as mudanças.

A justificativa da modalidade adotada foi a seguinte:

O Centro de Serviços Compartilhados da Polícia Militar (CSC-PM) celebrou um CONTRATO
com a empresa CTIS TECNOLOGIA, nº 9143296 – SIAD, em 31/05/2017, cuja vigência se
encerrará no dia 07/06/2020, para prestação de serviços de reprografia, onde o Hospital da
Polícia Militar e diversas Unidades de Saúde da PM em todo o Estado de Minas Gerais é
coberto por este contrato.

Conforme estava planejado para continuidade desses serviços, o CSC-Saúde é participante
da Ata de Registro de Preço nº 02/2020, prestação de serviços de outsourcing de
impressão, que é centralizado e gerenciado no Estado pela SEPLAG. Devido à dificuldade
do fornecedor em cumprir as exigências contratuais ocasionadas pela crise mundial
provocada pelo COVID-19, esta Ata de Registro de preços foi cancelada conforme o Termo
de cancelamento (12657470) do processo SEI nº 1500.01.0019264/2019-38, anexo a este
processo.

Devido ao tempo que levará para fazer um novo registro de preços de prestação de serviços
de outsourcing de impressão ou de uma licitação por parte do CSC-Saúde, foi proposto
pela SEPLAG realizarmos a contratação emergencial com dispensa de licitação, uma vez
que a descontinuidade deste serviço pode prejudicar muito os serviços de saúde da nossa
instituição.

A PMMG utiliza nos diversos setores de saúde da Capital Mineira 136 equipamentos de
impressoras conforme tabela das localidade e quantidades anexa (14112862), que se for
interrompido os serviços trará um grande prejuízo na prestação de serviço da saúde em
plena pandemia do COVID-19, prejuízos esses imensuráveis para policiais e bombeiros
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militares, bem como de seus familiares, visto que tais equipamentos atendem todos os
setores essenciais da saúde.

É cediço que os serviços contratados pela Administração Pública deverão ser precedidos de
licitação, processo formal com regras específicas que visa a garantir a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade da contratação, entre outros princípios,
conforme dispõe a Lei 8.666/93:

Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifa-se)

Entretanto, a Lei 8.666/93 prevê duas possibilidades de não realização do devido processo
licitatório, quais sejam dispensa e inexigibilidade de licitação. Na primeira, a licitação não é
exigível, uma vez que há inviabilidade de competição. Na segunda, no caso de dispensa, existe a
possibilidade de realização do certame, mas pelas circunstâncias e particularidades do caso, o
legislador decidiu deixar à discricionariedade do gestor a realização do processo.

No caso ora analisado trata-se de situação de emergência em saúde pública, causada por um
vírus de contágio muito rápido, causando graves quadros de doença respiratória, muitas com risco
de óbito, e levando os hospitais à sua capacidade máxima de atendimento às necessidades
geradas.

Consoante a Lei Geral de Licitações nº 8.666/93, a licitação é dispensada nos termos do art. 24.
E, como se segue, o inciso IV se aplica à contratação nas hipóteses de emergência:

Art. 24.  É dispensável a licitação:

(...)

IV – nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;  (grifa-se)

O art. 26, da Lei 8.666/93, traz as comprovações imprescindíveis à instrução do processo de
dispensa de licitação:

Art. 26. (…)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à
segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;
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III – justificativa do preço.

(…) (grifa-se)

Observe-se a lição de Hely Lopes Meirelles:

A emergência caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, exigindo rápidas
providências da Administração para debelar ou minorar suas consequências lesivas à
coletividade. (Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999)

Vale ressaltar que a situação emergencial que enseja a dispensa deve ser resultante de fato
imprevisível, como o caso ora analisado, importando que a utilização do burocrático procedimento
licitatório implicaria em gravosos danos ao interesse público que se busca atender, que, no caso
em voga, é o pleno e regular atendimento à saúde pública.

Os serviços a serem contratados são indispensáveis para o funcionamento das unidades de
saúde, que ainda imprescindem de impressões para composição de pastas físicas, prontuários
de pacientes, fichas, laudos, receituários, entre outras necessidades, mantendo a organização e
regularidade dos atendimentos e facilitando o acesso aos documentos.

Conforme justificativa no Termo de Referência, o atual contrato que atende às unidades de saúde
da PMMG terá sua vigência finalizada em 07/06/2020, não sendo possível a prorrogação, por
opção da própria empresa, por ser decorrente de um Registro de Preços de difícil cumprimento
de toda a PMMG.

E, embora o CSC-Saúde seja participante da Ata de Registro de Preços 02/2020, Planejamento
192/2019, esta foi cancelada em razão da empresa ter dificuldade em cumprir as exigências
contratuais decorrente da crise mundial causada pelo Covid-19.

Daí a necessidade urgente da presente contratação, pois a interrupção dos serviços até a
conclusão de um processo licitatório traria “um grande prejuízo na prestação de serviço da saúde
em plena pandemia do COVID-19, prejuízos esses imensuráveis para policiais e bombeiros
militares, bem como de seus familiares”.

A escolha do fornecedor se dá pela sua capacidade de atender à situação de emergência, sendo
que os equipamentos de impressão deveriam ser rapidamente (trocados e) instalados e
colocados em funcionamento, a fim de não prejudicar a regularidade e organização dos
atendimentos.

Ainda, sendo mantida a mesma contratada atual, considerando os outros fatores de seleção,
como os preços obtidos em pesquisa e o atendimento às especificações, não haverá troca das
impressoras, ou seja, não ocorrerão a desinstalação e a instalação, abreviando muito o tempo de
estabelecimento e normalização da execução dos serviços, fazendo com que as unidades de
saúde sequer sintam a alternância dos contratos.

Em vista do art. 26, III, da Lei 8.666, é dever do Administrador justificar o preço, que tem por
finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo probidade e moralidade
ao ato, enquanto afasta abusos, especialmente em período de epidemia. Por isso, deve verificar a
compatibilidade dos preços praticados no mercado, referente ao mesmo objeto, atentando para o
inciso III, art. 15, da Lei 8.666/93.

Desta forma, a pesquisa de preços (14112292, 14112401, 14112483, 14112609, 14112623 e
14112758) foi devidamente realizada, com a solicitação de orçamento a diversas empresas,
dentre as quais a CTIS atendia a todas as especificações relacionadas no Termo de Referência,
além da grande vantagem supramencionada de já estar com seus equipamentos instalados e em
uso.
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Vale dizer que, tratando-se de exceção à regra de licitação, a Administração deverá instruir o
processo de dispensa com todos os elementos que entenda seguros e eficazes para robustecer a
comprovação da necessidade e conveniência da contratação, sempre tendo em vista a
moralidade, a transparência e o interesse público a ser atendido.

Em observância ao art. 3º da Resolução nº 3720-CG/2003, verifica-se, no processo, solicitação
(13987049) de abertura de processo de aquisição, com descrição genérica do objeto, Minuta do
Termo de Referência (13990706), Termo de Cancelamento (14112099) da Ata de RP, Publicação
(14112262) do Termo de Cancelamento da Ata, Tabela das Localidades, Quantidades e Valores
(14112862), Tabela Comparativa das Propostas (14112823), Autorização para Contratação
Emergencial (14112910), Mapa detalhado de preços (14223753), Relatório (14246902) de
Histórico de Solicitação, E-mail e Proposta do Fornecedor escolhido (14304595 e 14304601),
Relatório (14334572) de Detalhes do Pedido de Compras, CRC do fornecedor (14347728),
Declaração de Disponibilidade Orçamentária (14349117), esta última em atendimento ao art. 14
da Lei 8.666, Pedido Regular (14349393) do Ordenador de Despesas, Minuta do Contrato
(14352252), Parecer Técnico (14407706), Atestado de Capacidade Técnica (14468042),
Certidão atualizada da Fazenda Municipal (14468934) e Documento do Representante Legal
(14469207).

No que concerne ao Termo de Referência (13990706), constitui documento preambular do
processo, na medida em que deve definir, em um documento formal e escrito, de maneira clara,
sucinta e suficiente o objeto da contratação, trazendo as informações necessárias para o
prosseguimento do certame.

No caso ora analisado, o Termo de Referência, embora seja documento precipuamente técnico,
cuja avaliação cabe à área técnica correspondente do órgão assistido, teve sua minuta analisada
e verificou-se que contém as previsões necessárias, atendendo às prescrições legais pertinentes.

Foram apontadas algumas adequações a serem feitas na minuta do Termo de Referência e na
minuta do Contrato, para melhor instrução do processo, já efetuadas e verificadas por esta
Assessoria, faltando que o Termo de Referência seja assinado/autorizado pela autoridade
competente.

Assim, verifica-se o atendimento aos ditames legais, considerando-se que o processo se faz por
meio eletrônico, conforme Decreto 47.222/2017.

Desta forma, considerando principalmente os princípios da moralidade, da legalidade, da
finalidade e da eficiência e atendidos os requisitos da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes em vigor, entende-se como regular a contratação direta, por dispensa de licitação,
emergencial, mediante autorização da autoridade competente.

III – Da Conclusão

Diante do exposto, atendendo ao Parágrafo Único e inciso VI, do art. 38, da Lei 8.666/1993 e
suas alterações, fica APROVADA a contratação direta, por dispensa de licitação, pelo Processo
SEI No 1250.01.0002745/2020-40, por estar em consonância com os dispositivos legais de
regência.

Vale ressaltar que a análise que precede esta aprovação é feita tão somente quanto aos
pressupostos jurídico-formais do referido processo, não importando em análise das fases já
superadas, subtraindo-se do âmbito da competência dessa Assessoria Jurídica análises que
importem considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária.

Frisa-se, por fim, que o presente arrazoado tem cunho meramente opinativo, sem caráter
decisório ou vinculante, ao administrador em sua tomada de decisão, conforme entendimento
exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança no 24.078, Rel. Ministro
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Carlos Velloso e TCE/MG, Denúncia nº 887.859, Rel. Cláudio Terrão, pub. 07/03/2017.

É o parecer. À consideração superior.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020.

Karina de Pinho M. Lelis

OAB/MG 88.322

Assessoria Jurídica – CSC-Saúde

 

Aprovado em: 22/05/2020

 

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 22/05/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14593653 e o código CRC 97BA2EC0.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14593653
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

 

Ofício PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO nº. 40/2020

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020.

Senhora Kerley da Silva Almeida, Cel QOPM
Diretor de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais
Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900

 

  

Assunto: Processo de compra por dispensa de licitação

Referência:  Processo nº 1250.01.0002470/2020-93

 
Senhora Diretora,

 

A Seção de Tecnologia da Informação e Comunicação (S-TIC) , solicitou  a contratação
emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão, com
assistência técnica e manutenção, reposição de peças e insumos, para o Hospital da Polícia Militar e
Unidades apoiadas da PMMG, de acordo com as especificações e demais detalhamentos consignados
no Termo de Referência, e  tal objeto será fornecido pela empresa CTIS TECNOLOGIA S/A,  inscrita
no CNPJ sob o número 01.644.731/0001-32.

Considerando que o reconhecimento das situações de dispensa e de inexigibilidade de
licitação são exclusivos do Comandante-Geral por intermédio dos gestores de cada projeto/atividade e
que sua tramitação está vinculada ao Gestor correspondente da despesa, conforme Memorando
EMPM/Aud-Set nº01/15,

Encaminhamos à esta Diretoria os processos instruídos com a devida motivação,
fundamentados em consonância com o que prescreve a Lei Federal nº 8.666/93, art. 24 e seus incisos
por se tratar de dispensa de licitação, para fins de ratificação junto ao Comandante-Geral, conforme
prescreve o Decreto Estadual n.º 43.817/2004, art. 2º, inciso III, para posterior publicação no Diário
Oficial e BGPM.

 

 

 

 

GEORGE LUIZ DE MATOS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesa do CSC-Saúde

 

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 25/05/2020, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14596548 e o código CRC D53270C4.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14596548

Rodovia Papa João Paulo II, S/N - Prédio Minas, 6º Andar  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP �
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

HIPÓTESE: Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, pelos Decreto s Estaduais n°
45.902, de 27 de janeiro de 2012, n° 43.817, de 14 de junho de 2004, n° 47.524, de 06 de
 novembro de 2018, n° 37.924, de 16 de maio de 1996, pela Resolução
  Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016, pelas Resoluções SEPLAG
n° 13, de 7 de fevereiro de 2014, e nº 93, de 28 de novembro de 2018, aplicando-se ainda, a
Lei 8.666/1993 no que couber, e as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que
não citadas expressamente.

 

OBJETO: Contratação emergencial da empresa CTIS TECNOLOGIA SA, para a prestação de
serviços de outsourcing e impressão, com assistência técnica e manutenção, reposição de
peças e insumos serviços de acordo com as especificações e demais detalhamentos
consignados no Termo de Referência (ID 13990706);

 

BENEFICIÁRIA: CTIS TECONOLOGIA SA, sediada na QSCS Quadra 8 Bloco B - Lotes
50/60 Edifício Venâncio 2000, loja 14 SUBSL2 - ASA Sul, Brasília/DF, CEP nº 70.333-900,
inscrita no CNPJ sob o nº 01.644.731/0001-32.

 

VALOR TOTAL:  R$ 234.505,68 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e
sessenta e oito centavos)

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.339039.19.49.2.0, Fonte 0.49.2
                                        

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da data da
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, vedada a
prorrogação, nos termos do art. 24, IV, da lei nº 8.666/93.

 

 

 

Belo Horizonte, 27 de maio de 2020.

 

 

KERLEY DA SILVA ALMEIDA, CEL PM
DIRETORA DE SAÚDE
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Documento assinado eletronicamente por Kerley da Silva Almeida, Coronel, em
28/05/2020, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14744754 e o código CRC 2A7B2535.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14744754
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Polícia Militar de Minas Gerais�
Diretoria de Saúde da PMMG

 

Ofício PMMG/DS nº. 27/2020

Belo Horizonte, 27 de maio de 2020.

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CORONEL PM COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Excelentíssimo Senhor Coronel PM Comandante-Geral,

 

Pelo presente, encaminho à Vossa Excelência o ato de dispensa de licitação,
devidamente assinado, para conhecimento e ratificação, em consonância com os termos da
Resolução CGE nº 008, de 21/05/2015, que disciplina o exercício do controle preventivo dos
processos de dispensa, inexigibilidade e retardamento de licitação pela Controladoria do
Estado e pelas Auditorias Setoriais, Seccionais e Núcleos de Auditoria, bem como de acordo
com os termos do Memorando nº 01/15- EMPM/Aud-Set, que determina, até que seja definida
a nova metodologia por parte da CGE, o envio de todos os processos de dispensa,
inexigibilidade e retardamento na execução de obras e serviços contratados e realizados por
meio das Unidades Executoras ao Excelentíssimo Senhor Cel PM Comandante Geral.

 

O processo em referência foi instaurado, com fundamento no artigo 24, inciso IV,
da Lei nº 8.666/93, para a contratação emergencial de empresa especializada em prestação de
serviços de outsourcing de impressão, com assistência técnica e manutenção, reposição de
peças e insumos, de acordo com as especificações e demais detalhamentos consignados no
Termo de Referência (13990706).

 

A situação de urgência foi justificada em razão da possibilidade de interrupção
dos serviços de impressão de resultados de exames, laudos, relatórios, evolução de pacientes,
receituários, prontuários e todos os trabalhos administrativos que o Hospital e as Unidades de
Saúde necessitam, o que consequentemente traria grande prejuízo ao serviço de saúde em
plena pandemia do COVID-19, afetando diretamente os policiais, bombeiros militares, bem
como os seus familiares.

 

 A Unidade Executora fundamenta a dispensa de licitação, artigo 24, inciso IV, da
Lei Federal nº 8.666/93, pelos seguintes argumentos:

 

O Centro de Serviços Compartilhados da Polícia Militar (CSC-PM)
celebrou um CONTRATO com a empresa CTIS TECNOLOGIA, nº 9143296
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– SIAD, em 31/05/2017, cuja vigência se encerrará no dia 07/06/2020,
para prestação de serviços de reprografia, onde o Hospital da Polícia
Militar e diversas Unidades de Saúde da PM em todo o Estado de Minas
Gerais é coberto por este contrato.
Conforme estava planejado para continuidade desses serviços, o CSC-
Saúde é participante da Ata de Registro de Preço nº 02/2020, prestação
de serviços de outsourcing de impressão, que é centralizado e gerenciado
no Estado pela SEPLAG. Devido à dificuldade do fornecedor em cumprir
as exigências contratuais ocasionadas pela crise mundial provocada
pelo COVID-19, esta Ata de Registro de preços foi cancelada conforme
o Termo de cancelamento (12657470) do processo SEI nº
1500.01.0019264/2019-38, anexo a este processo.
Devido ao tempo que levará para fazer um novo registro de preços de
prestação de serviços de outsourcing de impressão ou de uma licitação
por parte do CSC-Saúde, foi proposto pela SEPLAG realizarmos a
contratação emergencial com dispensa de licitação, uma vez que a
descontinuidade deste serviço pode prejudicar muito os serviços de saúde
da nossa instituição.
A PMMG utiliza nos diversos setores de saúde da Capital Mineira 136
equipamentos de impressoras conforme tabela das localidade e
quantidades anexa (14112862), que se for interrompido os serviços trará
um grande prejuízo na prestação de serviço da saúde em plena pandemia
do COVID-19, prejuízos esses imensuráveis para policiais e bombeiros
militares, bem como de seus familiares, visto que tais equipamentos
atendem todos os setores essenciais da saúde.
 

Atenta-se que a escolha da empresa CTIS TECNOLOGIA SA foi baseada no
melhor preço das cotações realizadas, bem como o atendimento as especificações técnicas, o
prazo de contratação emergencial de 06 (seis) meses e a vantagem de que os equipamentos
instalados (referente ao CONTRATO com a empresa CTIS TECNOLOGIA, nº 9143296/2017 –
SIAD, cuja vigência se encerrará no dia 07/06/2020) serão reutilizados na contratação
emergencial, o que não gerará os transtornos das retiradas e novas instalações por parte da
troca de empresa. Com isso, não se corre o risco da demora da entrega de novos
equipamentos por parte de outra empresa, devido a pandemia do COVID-19, e de interromper
os serviços ficando sem a cobertura do serviço de reprografia para os setores de saúde.

 

Ressalta-se que todos os ritos legais procedimentais foram cumpridos e
respeitados, em observância às normas pertinentes à matéria da contratação.

 

Diante de todo exposto, caso V. Exa. verifique a viabilidade de autorizar a
contratação direta, solicito que o ato de dispensa de licitação, em anexo, seja devidamente
ratificado.

   

Na oportunidade, renovo meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

 

 

Respeitosamente,
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KERLEY DA SILVA ALMEIDA, CEL PM
DIRETORA DE SAÚDE

  

Documento assinado eletronicamente por Kerley da Silva Almeida, Coronel, em
28/05/2020, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14746499 e o código CRC 84631783.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14746499

Rodovia Papa Joao Paulo Ii, 4001  - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630900�
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

INTERESSADO: CSC-SAÚDE

 

BENEFICIÁRIA: CTIS TECONOLOGIA SA, sediada na QSCS Quadra 8 Bloco B - Lotes
50/60 Edifício Venâncio 2000, loja 14 SUBSL2 - ASA Sul, Brasília/DF, CEP nº 70.333-900,
inscrita no CNPJ sob o nº 01.644.731/0001-32.

 

HIPÓTESE: Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, pelos Decreto s Estaduais n°
45.902, de 27 de janeiro de 2012, n° 43.817, de 14 de junho de 2004, n° 47.524, de 06 de 
novembro de 2018, n° 37.924, de 16 de maio de 1996, pela Resolução   Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016, pelas Resoluções SEPLAG n° 13, de
7 de fevereiro de 2014, e nº 93, de 28 de novembro de 2018, aplicando-se ainda, a Lei
8.666/1993 no que couber, e as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não
citadas expressamente

 

OBJETO: Contratação emergencial da empresa CTIS TECNOLOGIA SA, para a prestação de
serviços de outsourcing e impressão, com assistência técnica e manutenção, reposição de
peças e insumos serviços de acordo com as especificações e demais detalhamentos
consignados no Termo de Referência (ID 13990706);

 

VALOR TOTAL:  R$ 234.505,68 (duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e
sessenta e oito centavos)

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1251.10.302.037.2023.0001.339039.19.49.2.0, Fonte 0.49.2
                                           

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da data da
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, vedada a prorrogação,
nos termos do art. 24, IV, da lei nº 8.666/93.

 

DESPACHO: nos termos do artigo 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 43.817, de 14 de junho
de 2014, Resolução nº 3.720-CG, de 09 de junho de 2003, e com fulcro no artigo 4º, da Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como no artigo 3º, do Decreto Estadual do Estado de
Minas Gerais nº 113, de 12 de março de 2020, RATIFICO o Ato de Dispensa de Licitação.
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Belo Horizonte, 27 de maio de 2020.
 
 
 

GIOVANNE GOMES DA SILVA, CEL PM
COMANDANTE-GERAL DA PMMG

Documento assinado eletronicamente por Giovanne Gomes da Silva, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 29/05/2020, às 18:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14747432 e o código CRC FBFE3EED.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14747432
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Relatório de detalhes do processo de compra

Nº do processo: 1255302 000078/2020

Órgão ou entidade:

Unidade:

Situação:

Procedimento de contratação:

CSC-SAUDE/DS

Concluído

Dispensa de Licitação - Contratação de remanescente de serviços e fornecimento em consequência de rescisão
contratual

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Condições de Pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Objeto do processo:

Contratação, de empresa especializada para  prestação de serviços de outsourcing de impressão, com
assistência técnica e manutenção, reposição de peças e insumos para o HPM.

Tipo de licitação: Menor Preço

Critério de julgamento:

Data do cadastramento: 28/05/2020

Por lote

Valor total homologado: R$ 234.505,68

Valor total previsto: R$ 234.505,68

Dotações orcamentárias:

IPG
MC

ID P/A F IPUITEMPRG
Natureza de despesa

SUBFFUN C/AUO
EDGD

10 302 37 2023 11251 3 3 90 39 19 49 20

Parecer Jurídico: Nº 000027/202001/06/2020

Decisão: Aprovado

Observações:

Parecer inserido pela Assessora Jurídica Pâmela Medeiros, a pedido da Assessora Jurídica Karina Lelis, em
razão de problemas técnicos.

Número do item: Código do item:1 000059307

Especificação do item de material ou serviço:

LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 35PPM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Itens do processo:

Processo de compra / SIAD
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Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação de remanescente de serviços e fornecimento em consequência de rescisão contratual.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 35137,0200 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 01/06/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1255302 000009/2020 Quantidade: 258,0000

Elemento-item de despesa: 3919 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço de referência: Origem:136,1900 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1255302 - CSC-SAUDE/DS

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

HPM-Av do contorno, 2787, Sta Efig
C.ODONT-Av do Contorno, 3300
NAIS/CSC-PM Av. Amazonas 6455 Game

Linha de fornecimento:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCRITORIO,INFORMATICA E REPROGRAFIA

Justificativa da aquisição:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO PERÍODO DE 06 MESES

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1255302 000018/2020

258,0000

CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Colocação:

Fornecedor:

1

01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A

Propostas vencedoras:

Processo de compra / SIAD
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Valor total: R$ 35.137,02 Valor total atualizado: R$ 35.137,02

Número do item: Código do item:2 000059285

Especificação do item de material ou serviço:

LOCACAO DE IMPRESSORA COLORIDA 30PPM.

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO SITE: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação de remanescente de serviços e fornecimento em consequência de rescisão contratual.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 4146,9000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 01/06/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1255302 000009/2020 Quantidade: 30,0000

Elemento-item de despesa: 3919 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço de referência: Origem:138,2300 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1255302 - CSC-SAUDE/DS

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

HPM-Av do contorno, 2787, Sta Efig
C.ODONT-Av do Contorno, 3300
NAIS/CSC-PM Av. Amazonas 6455 Game

Linha de fornecimento:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCRITORIO,INFORMATICA E REPROGRAFIA

Justificativa da aquisição:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO PERÍODO DE 06 MESES

Processo de compra / SIAD
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Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1255302 000018/2020

30,0000

CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Colocação:

Fornecedor:

1

01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A

Valor total: R$ 4.146,90 Valor total atualizado: R$ 4.146,90

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:3 000059706

Especificação do item de material ou serviço:

IMPRESSAO EM IMPRESSORA COLORIDA 30PPM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação de remanescente de serviços e fornecimento em consequência de rescisão contratual.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 48684,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 01/06/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1255302 000009/2020 Quantidade: 120000,0000

Elemento-item de despesa: 3919 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço de referência: Origem:0,4057 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1255302 - CSC-SAUDE/DS

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

HPM-Av do contorno, 2787, Sta Efig
C.ODONT-Av do Contorno, 3300
NAIS/CSC-PM Av. Amazonas 6455 Game

Processo de compra / SIAD
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Linha de fornecimento:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCRITORIO,INFORMATICA E REPROGRAFIA

Justificativa da aquisição:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO PERÍODO DE 06 MESES

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1255302 000018/2020

120000,0000

CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Colocação:

Fornecedor:

1

01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A

Valor total: R$ 48.684,00 Valor total atualizado: R$ 48.684,00

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:4 000089745

Especificação do item de material ou serviço:

LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA 55 PPM (OUTSOURCING),
PAPEL NAO INCLUSO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

OUTSOURCING DE IMPRESSAO, COM ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO CORRETIVA,
PREVENTIVA E ESPECIALIZADA, REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, EXCETO PAPEL

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação de remanescente de serviços e fornecimento em consequência de rescisão contratual.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 3614,2800 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 01/06/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1255302 000009/2020 Quantidade: 12,0000

Elemento-item de despesa: 3919 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Processo de compra / SIAD
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Preço de referência: Origem:301,1900 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1255302 - CSC-SAUDE/DS

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

HPM-Av do contorno, 2787, Sta Efig
C.ODONT-Av do Contorno, 3300
NAIS/CSC-PM Av. Amazonas 6455 Game

Linha de fornecimento:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCRITORIO,INFORMATICA E REPROGRAFIA

Justificativa da aquisição:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO PERÍODO DE 06 MESES

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1255302 000018/2020

12,0000

CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Colocação:

Fornecedor:

1

01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A

Valor total: R$ 3.614,28 Valor total atualizado: R$ 3.614,28

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:5 000089796

Especificação do item de material ou serviço:

IMPRESSAO/COPIA MONOCROMATICA FORMATO A4 - (OUTSOURCING), PAPEL NAO INCLUSO

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

Prazo de entrega: -

Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação de remanescente de serviços e fornecimento em consequência de rescisão contratual.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 110400,0000 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Processo de compra / SIAD
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Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 01/06/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1255302 000009/2020 Quantidade: 2400000,0000

Elemento-item de despesa: 3919 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço de referência: Origem:0,0460 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1255302 - CSC-SAUDE/DS

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

HPM-Av do contorno, 2787, Sta Efig
C.ODONT-Av do Contorno, 3300
NAIS/CSC-PM Av. Amazonas 6455 Game

Linha de fornecimento:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCRITORIO,INFORMATICA E REPROGRAFIA

Justificativa da aquisição:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO PERÍODO DE 06 MESES

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1255302 000018/2020

2400000,0000

CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Colocação:

Fornecedor:

1

01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A

Valor total: R$ 110.400,00 Valor total atualizado: R$ 110.400,00

Propostas vencedoras:

Número do item: Código do item:6 000059323

Especificação do item de material ou serviço:

LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA 35PPM

Natureza de despesa: 03 - SERVICOS

CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO SITE: WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR
MENU MATERIAIS E SERVICOS > CONSULTA ESPECIFICACOES LONGAS

Complementação da especificação do item de serviço - CATMAS:

Prazo de entrega: -

Processo de compra / SIAD
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Garantia mínima: -

Demais informações necessárias para contratação:

Contratação de remanescente de serviços e fornecimento em consequência de rescisão contratual.

1,00 UNIDADEUnidade de aquisição / fornecimento:

Preço de referência: 32523,4800 Banco de melhores preçosOrigem:

Item Planejado: Não

Situação: Homologado / Ratificado

Situação de compra: Com Fornecedor Vencedor

Data de homologação / ratificação: 01/06/2020 Frequência de entrega: Diária

Cidade: Belo Horizonte

Pedido: 1255302 000009/2020 Quantidade: 516,0000

Elemento-item de despesa: 3919 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Preço de referência: Origem:63,0300 Banco de melhores preços

Unidade responsável:

Unidade contábil:

Unidade orçamentária:

1255302 - CSC-SAUDE/DS

1250014

1251 - PMMG

Local de entrega:

HPM-Av do contorno, 2787, Sta Efig
C.ODONT-Av do Contorno, 3300
NAIS/CSC-PM Av. Amazonas 6455 Game

Linha de fornecimento:

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO ESCRITORIO,INFORMATICA E REPROGRAFIA

Justificativa da aquisição:

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO PERÍODO DE 06 MESES

Solicitação:

Nº da solicitação:

Quantidade:

Unidade solicitante:

1255302 000018/2020

516,0000

CSC-SAUDE/DS

Justificativa:

SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA PELO
PERÍODO DE 06 MESES

Colocação:

Fornecedor:

1

01.644.731/0001-32 - CTIS TECNOLOGIA S.A

Valor total: R$ 32.523,48 Valor total atualizado: R$ 32.523,48

Propostas vencedoras:

Processo de compra / SIAD
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

Anexo nº Contrato empresa CTIS/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2020

PROCESSO Nº 1250.01.0002745/2020-40

 

 TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº
009250209/2020 DE COMPRA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS,
POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS E A EMPRESA
CTIS TECNOLOGIA S/A, NA
FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O ESTADO DE MINAS GERAIS  por intermédio da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
MINAS GERAIS, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rod. Papa
João Paulo II, 4001 - Serra Verde, Belo Horizonte - MG, 31630-900, na cidade de Belo
Horizonte/MG, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.695.025.0001-97, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Chefe do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde,  Ten Cel. PM. George Luiz de Matos,  portador da Carteira de Identidade RG nº
5890624, expedida pela PC/MG e inscrito no CPF sob o nº 004.008.136-29, Resolução de
Competência nº 3316/1996 - Ato PMMG Nº 011/2019, e a empresa CTIS TECNOLOGIA S/A,
, endereço de correio eletrônico: diretoriacomercial@ctis.com.br; inscrito(a) no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o número 01.644.731/0001-32, endereço: QSCS
Quadra 8 Bloco B - Lotes 50/60 Edifício Venâncio 2000, loja 14 SUBSL2 - ASA Sul, Brasília/DF,
neste ato representado pelo Sr. Jorge David Ramirez Scott, portador  CPF nº 233.004.628-60,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente
da Dispensa de licitação  - Processo de Compras nº  78/2020, que será regida pela Lei
Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, pelos Decreto s Estaduais n° 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, n° 43.817, de 14 de junho de 2004, n° 47.524, de 06 de novembro de 2018,
n° 37.924, de 16 de maio de 1996, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576,
de 6 de julho de 2016, pelas Resoluções SEPLAG n° 13, de 7 de fevereiro de 2014, e nº 93,
de 28 de novembro de 2018, aplicando-se ainda, a Lei 8.666/1993 no que couber, e as demais
normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de empresa
especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão, com assistência
técnica e manutenção, reposição de peças e insumos serviços de acordo com as
especificações e demais detalhamentos consignados no Termo de Referência.

1.2. Discriminação do objeto:

LOTE ÚNICO

Item Descrição Item Quantidade Unidade

1 Locação de Impressora Colorida 30ppm 5928-5 05 Unidade

2 Locação de Impressora Monocromática 35ppm 5932-3 86 Unidade

3 Locação de Impressora Multifuncional Monocromática 35ppm 5930-7 43 Unidade

4 Locação de Impressora Multifuncional Monocromático 55ppm 5933-1 02 Unidade

5 Impressão/cópia Monocromática no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso 8979-6 400.000 Unidade

6 Impressão Colorida no formato A4 - (Outsourcing), papel não incluso 8980-0 20.000 Unidade
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1.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
1.3.1. A quantidade estimada dos itens acima adveio da divisão do período contratual
de 6 (seis) meses.

1.3.2. A quantidade de locação de equipamentos listadas acima se refere a previsão do
volume de locações dos equipamentos para os 6 meses de contrato. Não corresponde a
quantidade total de equipamentos locados por mês, mas a quantidade de locações/mês para
os 6 meses de contrato.

Ex: Locação de 01 impressora (equipamento) durante o período de 6 meses equivalem a 6
unidades de locação do quadro acima.

1.3.3. Salientamos que é prática do mercado utilizar as ISO’s (ISO/IEC 19752 e ISO/IEC
19798) para dimensionar a taxa de cobertura média de página.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1. O presente contrato terá vigência de 06 (seis) meses, a partir da data da
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, vedada a
prorrogação, nos termos do art. 24, IV, da lei nº 8.666/93.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$234.505,68 (duzentos e trinta
quatro mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes desta contratação correrá por conta da dotação orçamentária  e
daquelas que vierem a substituí-las:

1251.10.302.037.2023.0001.33.90.39.19.49.2.0  
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Termo de Referência.
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis durante toda a vigência contratual.

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida no
Termo de Referência.
 

9. CLÁUSULA NONA - DA SUBCONTRATAÇÃO E DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do serviço ora contratado.

9.2. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no
Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
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desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;

11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;

11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ANTINEPOTISMO  
13.1. É vedada a utilização, na execução dos serviços, de empregado que
seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança
no órgão Contratante.
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. 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.

14.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES
15.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65
de Lei nº 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.1.2.           As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 13.979/2020, na Lei nº 8.666/1993, e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
17.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no Órgão Oficial de
Imprensa de Minas Gerais, correrá às expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E, assim justas e avençadas, as partes firmam este contrato assinado eletronicamente,
para os devidos efeitos legais.

 
Ten Cel. PM. George Luiz de Matos

Chefe do CSC/Saúde
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

 
Karina de Pinho M. Lelis

OAB/MG 88.322
Assessora Jurídica – CSC-Saúde

 
Jorge David Ramirez Scott

Representante legal
CTIS TECNOLOGIA S/A

Documento assinado eletronicamente por Jorge David Ramirez Scott, Usuário
Externo, em 05/06/2020, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 05/06/2020, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora Jurídica,
em 08/06/2020, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14878841 e o código CRC 7F51C0B5.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14878841
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terça-feira, 02 de Junho de 2020 – 21 

SrE de montes claros
Diretora: Maria Levimar viana Tupinambá

rETIFICAÇÃo ATo Nº 06/2020
rETIFICA, no Ato de LoTAÇÃo Nº 17/2019, publicado no “MG” de 17/12/2019, por incorreção na publicação, a parte referente ao(s) servidor(e)s:o(s) servidor(e)s:

MuNICÍPIo ESCoLA A SEr LoTADo CÓDIGo MASP SErvIDor CArGo ADM CoNTEÚDo C .H DATA A/C PuBLICADo No MG DE MoTIvo onde se Lê Leia-se
MaSP MaSP

Japonvar E .E . Professora Diva Medeiros 79685 955025-2 valdenice Alves ribeiro PEB 1A 04 Química 14 h/a 31/07/2019 25/07/2019 remoção 952025-2 955025-2

rETIFICAÇÃo ATo Nº 07/2020
rETIFICA, no Ato de LoTAÇÃo Nº 15/2019, publicado no “MG” de 05/11/2019, por incorreção na publicação, a parte referente ao(s) servidor(e)s:o(s) servidor(e)s:

MuNICÍPIo ESCoLA A SEr LoTADo CÓDIGo MASP SErvIDor CArGo ADM CoNTEÚDo C .H . DATA A/C PuBLICADo 
No MG DE MoTIvo onde se Lê Leia-se

C .H . C .H .
São João do Paraíso/Pov . De Boa Sorte E .E . Santo Antônio 246255 1105012-7 Solange Ferreira da Costa PEB 1A 04 Língua Portuguesa 10 h/a 01/02/2016 22/01/2015 remoção 10 h/a 16 h/a

rETIFICAÇÃo ATo Nº 08/2020
rETIFICA, no Ato de MuDANÇA DE LoTAÇÃo Nº 04/2018, publicado no “MG” de 14/07/2018, por incorreção na publicação, a parte referente ao(s) servidor(e)s:o(s) servidor(e)s:

MASP ADM NoME Do SErvIDor CoNTEÚDo CArGo ESCoLA ESCoLA DE orIGEM MuNICÍPIo ESCoLA ESCoLA DESTINo C .H MuNICÍPIo onde se Lê Leia-se
ADM ADM

597398-7 04 Carla Leal da silva Sociologia PEB 1A 81396 E .E . Dr CArLoS ALBuQuErQuE MoNTES CLAroS 81264 E .E ProFESSor PLÍNIo rIBEIro 1 2 MoNTES CLAroS 2 04

rETIFICAÇÃo ATo Nº 09/2020
rETIFICA, no Ato de remanejamento Nº 04/2019, publicado no “MG” de 20/08/2019, por incorreção na publicação, a parte referente ao(s) servidor(e)s:

MASP ADM SErvIDor CArGo CoNTEÚDo rEMANEJADo (A) 
PArA ESCoLA CÓD . MuNICÍPIo MoTIvo CH CÓD . ESCoLA 

orIGEM MuNICIPIo ExErCÍCIo A/C
onde se Lê Leia-se

MuNICIPIo 
DE orIGEM

MuNICIPIo 
DE orIGEM

1054630-7 03 Maria Geralda Pereira Neves EEB 1A Especialista da 
Educação

E .E . ruth Alves 
Proença 79596 Brasília de Minas remanejamento por 

excedencia 24 h/a 79618 E .E . Adelaide 
Medeiros Brasília de Minas 08/07/2019 Montes Claros Brasília de Minas

rETIFICAÇÃo ATo Nº 10/2020
rETIFICA no Ato Nº 17/2019 de Lotação, publicado no MG de 17/12/2019, por incorreção na publicação, a parte referente ao(a) servidor(a):

MuNICÍPIo ESCoLA A SEr LoTADo CÓDIGo MASP SErvIDor CArGo ADM CoNTEÚDo C .H . DATA A/C PuBLICADo 
No MG DE MoTIvo

Grão Mogol E .E . Prof . Bicalho 80446 367185-6 Margareth Aparecida Santos Costa PEB 1A 04 Língua Portuguesa 16 h/a 29/07/2019 13/07/2019 remoção

Montes Claros E.E. de Ensino Médio 369853 1321912-6 Raynne Kételle Fernandes Ribeiro 
Cardoso PEB 1A 03 Língua Inglesa 08 h/a 29/07/2019 13/07/2019 remoção

Montes Claros /Dist .vila Nova de Minas E .E . vila Nova de Minas 353833 1152589-6 Luana Antunes Simões PEB 1A 03 Língua Portuguesa 12 h/a 29/07/2019 13/07/2019 remoção
Leia-se

MuNICÍPIo ESCoLA A SEr LoTADo CÓDIGo MASP SErvIDor CArGo ADM CoNTEÚDo C .H . DATA A/C PuBLICADo 
No MG DE MoTIvo

Grão Mogol(Barrocão) E .E . Profª . Nita Nassau 80446 367185-6 Margareth Aparecida Santos Costa PEB 1A 04 Língua Portuguesa 16 h/a 29/07/2019 13/07/2019 remoção

Montes Claros E.E. de Ensino Médio 369853 1321912-6 Raynne Kételle Fernandes Ribeiro 
Cardoso PEB 1A 03 Língua Portuguesa 08 h/a 29/07/2019 13/07/2019 remoção

Montes Claros /Dist .vila Nova de Minas E.E. de Ensino Médio 353833 1152589-6 Luana Antunes Simões PEB 1A 03 Língua Portuguesa 12 h/a 29/07/2019 13/07/2019 remoção

rETIFICAÇÃo ATo Nº 11/2020
rETIFICA, no Ato de remoção Nº 07/2019, publicado no “MG” de 25/07/2019, por incorreção na publicação, a parte referente ao(s) servidor(e)s:

MuNICÍPIo DE DESTINo MASP ADM NoME Do SErvIDor CoNTEÚDo C .H CArGo CoD . ESCoLA
orIGEM ESCoLA DE orIGEM MuNICÍPIo DE orIGEM onde se Lê Leia-se

MuNICIPIo DE orIGEM MuNICIPIo DE orIGEM
Brasília de Minas 442953-4 4 viviane Santos Fonseca Sociologia 5h/a PEB 1A 81540 E .E . Profª Dilma Quadros Montes Claros Brasília de Minas Montes Claros

SrE Montes Claros
Diretora Maria Levimar viana Tupinambá

01 1360240 - 1

SrE de muriaé
Diretora: Lumena Maria Montezano Pacheco

rETIFICAÇÃo – ATo Nº 05/20
Retifica o Ato de Licença Gestação, referente ao servidor: Rosário da 
Limeira: E.E. Cônego Américo Duarte, MaSP 1345299-0-02 Tayane 
Maria da Silva Mendes Melato, PEBIA, Ato nº 06/20, publicado em 
19/05/20: onde se lê: a partir de 11/05/20, leia-se: a partir de 04/05/20 .

rEvoGAÇÃo - ATo Nº 03/20
rEvoGA o ato de oPÇÃo rEMuNErATÓrIA, concedida nos ter-
mos do art . 23, §4º da Lei 21710/2015 e Art . 28-A da Lei 15 .293/2004, 
no que se refere a servidora: SRE - Muriaé/Aposentada, MaSP 227525-
3-01, Beatriz Laureano Pedrosa veríssimo, PEB1I, admissão 01, 
ato nº 05/18, publicado em 08/03/2018, em virtude de cumprimento 
de decisão judicial, proferida nos autos do processo nº 5049571-
47.2017.8.13.0024, que revogou a liminar concedida e, no mérito, 
julgou improcedente o pedido da autora de optar pelo recebimento do 
dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescido de 
50% da remuneração do cargo de provimento em comissão, nos termos 
do artigo 23, §4º da Lei 21 .710/15, a contar de 19/05/2020 .

29 1360159 - 1

AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo – ATo Nº 06/20
registra Afastamento por motivo de luto, nos termos da alínea “b” do 
art . 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952 e art . 19 da Instrução Norma-
tiva/SEPLAG/SCAP/Nº 01/2012por até oito dias consecutivos ao ser-
vidor: Muriaé: E.E. Dr. Olavo Tostes, MaSP 1257578-3-01 Ana Lúcia 
de Paula Ferreira, ASBDIA, a partir de 24/05/20 .

FÉrIAS-PrÊMIo – CoNCESSÃo – ATo Nº 11/20
Concede três meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art. 31, 
da CE/1989, aos servidores: Muriaé: E.E. Dr. Olavo Tostes, MaSP 
1181977-9-03 Julia Cecilia Neri Nascimento de Assis, PEBIA, refe-
rente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 26/05/20 .

LICENÇA À GESTANTE – ATo Nº 07/20
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xvIII do art . 7º da 
Cr/1988, por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias, conforme 
Lei nº 18879, de 27/05/10, à servidora: Muriaé: E.E. Prof. Orlando de 
Lima Faria, MaSP 1410689-2-02 Thalita Mendes Pinto, PEBIA, a par-
tir de 25/05/20 .

29 1360158 - 1

SRE de Teófilo Otoni
FÉrIAS-PrÊMIo – AFASTAMENTo – ATo Nº 31/20
AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
“EM CArATÉr ExCEPCIoNAL”, nos termos da resolução Con-
junta SEPLAG/SEE Nº 8656, de 02/07/2012, c/c o inciso II, art . 5º da 
Deliberação Comitê Extraordinário CovID-19 nº 2 de 16 de março 
de 2020, aos servidores: TEÓFILo oToNI – EE Alfredo Sá, Masp 
260412-2-01, Lícia Fonseca da Silva, PEBIIIP, por 02 meses, referente 
ao 7º quinquênio de exercício, a partir de 02/06/20;

01 1360583 - 1

universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

PorTArIA/uEMG Nº 063, DE 28 DE MAIo DE 2020
Determina o encerramento das apurações e o arquivamento de Sindi-
cância Administrativa Investigatória .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art . 15 do Decreto nº 
45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e pelo Decreto nº 46 .352, de 25 de 

novembro de 2013, tendo em vista o que consta da Sindicância Admi-
nistrativa Investigatória instaurada pela Portaria uEMG nº 132/2019, 
de 25 de outubro de 2019,
rESoLvE:
Art . 1º Ficam encerradas as apurações e arquivados os autos da Sindi-
cância Investigatória instaurada pela Portaria nº 132, de 25 de outu-
bro de 2019 .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 28 de maio de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

01 1360278 - 1

Editais e Avisos
DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e OLIVEIRA IMÓVEIS LTDA. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 9130689/2017 . oBJETo: Prorrogar o prazo de vigên-
cia contratual por mais 06 (seis) meses, com início em 02/06/2020 e 
término em 01/12/2020. Valor global estimado: R$ 20.018,40 (vinte 
mil, dezoito reais e quarenta centavos) . DoTAÇÃo orÇAMENTá-
rIA: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .20 .0 .10 .1, conforme Lei nº 
23 .579/2020 e suas alterações . SIGNATárIoS: Marina Lage Pessoa 
da Costa e Joaquim Pereira de oliveira Junior . Belo Horizonte, 27 de 
maio de 2020 .

3 cm -01 1360384 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e HL SOLUÇÕES TÉRMICAS E COMÉRCIO EIRELI - ME. Espé-
cie: Contrato nº 9249059/2020 . objeto: Contratação de empresa espe-
cializada na prestação de serviço de manutenção preventiva mensal e 
corretiva eventual, com inclusão parcial de peças, em aparelhos de ar-
condicionado instalados na Sede III e na Escola Superior da Defensoria 
Pública – ESDEP, com conformidade com o quantitativo, especifica-
ções técnicas e condições comerciais relacionadas no contrato. Valor 
Total: R$ 29.796,00 (Vinte e nove mil setecentos e noventa e seis reais). 
Dotação orçamentária: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .21 .0 .10
 .1, conforme Lei orçamentária nº 23 .579/2020 . vigência: 12 (doze) 
meses a contar da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais . Signatários: Marina Lage Pessoa da Costa e 
Leandro xavier Maciel . Belo Horizonte, 01 de junho de 2020 .

4 cm -01 1360546 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS
ExTrATo DE CoNTrATo

PMMG – 2ª rPM x NIKITA SArA LIMA DA SILvA LINo 
36366229864; Processo de Compra 1259966 000006 2020; Contrato nº 
9250003; Objeto: fornecimento de suprimentos, componentes e perifé-
ricos de Informática para as unidades da 2ª região de Polícia Militar . 
Vigência: até 31/12/2020. Valor: R$ R$ 8.400,00 (OITO MIL E QUA-
TroCENToS rEAIS)  .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – 2ª rPM x ANDErSoN rANIErE FErrEIrA GuEDES - 
ME; Processo de Compra 1259966 000006 2020; Contrato nº 9250004; 
Objeto: fornecimento de suprimentos, componentes e periféricos de 
Informática para as unidades da 2ª região de Polícia Militar . vigên-
cia: até 31/12/2020. Valor: R$ 216.070,60 (duzentos e dezesseis mil e 
setenta reais e sessenta centavos) .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – 2ª RPM X XL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME; 
Processo de Compra 1259966 000006 2020; Contrato nº 9250005; 
Objeto: fornecimento de suprimentos, componentes e periféricos de 
Informática para as unidades da 2ª região de Polícia Militar . vigência: 
até 31/12/2020. Valor: R$ 26.038,05 (VINTE E SEIS MIL E TRINTA 
E oITo rEAIS E CINCo CENTAvoS) .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – 2ª rPM x BArBArA CrISTINA MArTINS DANTAS - 
ME; Processo de Compra 1259966 000006 2020; Contrato nº 9250006; 
Objeto: fornecimento de suprimentos, componentes e periféricos de 
Informática para as unidades da 2ª região de Polícia Militar . vigência: 
até 31/12/2020. Valor: R$ 19.114,30 (dezenove mil, cento e quatorze 
reais e trinta centavos) .

6 cm -01 1360439 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG - EM 4ª RPM x Freitas e Rocha Oficina LTDA– Contrato nº 
10/2020 (Portal Compras nº 9249106/2020) . objeto: contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veícu-
los leves e médios da frota do 47º BPM, Carangola/MG. Vigência: até 
31/12/2020, a partir da publicação. Valor: R$ 51.000,00.

2 cm -01 1360210 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo - rEPuBLICAÇÃo
TDCo-PMMG-CMI – uE 1091548 PC 03/2020 . PE 08/2020 . 
oBJETo: AQuISIÇÃo DE TABLET, DroNE E BATErIAS PArA 
DroNE, Encaminhamento das propostas a partir do dia 03/06/2020 
às 10:00h . Abertura das propostas e sessão de pregão: 16/06/2020 às 
09:00h . Maiores informações: telefax (31) 2123-1039, em horário 
comercial . Edital disponível no site:www .compras .mg .gov .br

2 cm -01 1360274 - 1

rESuMo Do CoNvÊNIo - 
Partes: PMMG/54° BPM e Prefeitura Municipal de Canápolis/MG . 
Espécie: Convênio nº 001/2020. Objeto: estabelecimento de condições 
de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o poli-
ciamento ostensivo e a preservação da ordem pública no município . 
Vigência: 01/01/2020 à 31/12/2020. Valor: R$ 180.000,00. Foro: Belo 
Horizonte - MG . Data: 15 .04 .2020 . Signatários: Tel Cel PM Waldir dos 
Santos Teixeira, Comandante do 54º BPM e ualisson Carvalho Silva, 
Prefeito de Canápolis-MG .

2 cm -01 1360330 - 1

rATIFICAÇÃo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
ProCESSo SEI Nº : 1250 .01 .0002745/2020-40

ProCESSo DE CoMPrA Nº1255302000078/2020
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Processo-
SEI nº 1250 .01 .0002745/2020-40, referente ao Processo Compra nº 
1255302000078 /2020 . AProvo os procedimentos administrativos e, 
no uso da competência delegada pelo Decreto nº 43817/2004 e pela 
resolução SEPLAG nº 56 de 2019, Autorizo e rATIFICo, com fulcro 
nas disposições contidas no Art . 24, inciso Iv da Lei Federal nº 8 .666, 
de junho de 1993, na hipótese de Dispensa de Licitação, Ato de Ratifi-
cação nº 96/2020-DS, bem como em conformidade com a Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do 
Parecer Jurídico referencial da AGE, MG nº 16 .198/2020, cujo objeto 
éaContratação emergencial para a prestação de serviços de outsourcing 
e impressão, com assistência técnica e manutenção, reposição de peças 
e insumos, de acordo com as especificações e demais detalhamentos 
consignados no Termo de referência (ID 13990706),para o Hospital 
da Polícia Militar de Minas Gerais e unidades da PMMG . Empresa: 
CTIS TECoNoLoGIA S/A . CNPJ nº . 01 .644 .731/0001-32 . vigência: 
de 06(seis) meses,a partir da data da publicação do extrato do contrato 
no Diário Oficial do Estado de MG. Valor total: R$ 234.505,68 (duzen-
tos e trinta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e oito cen-
tavos) .Dotação orçamentária:1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .339039 .19 .
49 .2 .0, Fonte 0 .49 .2 .

6 cm -01 1360291 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo 
DE CESSÃo DE uSo DE IMÓvEL

PMMG – 37º BPM x Prefeitura Perdizes . Primeiro Termo Aditivo de 
Contrato de Cessão de uso 16/2019 . objeto: Cessão de imóvel para 
uso da fração PM . vigência: 02/01/2020 à 02/01/2020 . Signatários: Cel 
robson Garrido de Paiva Silva x vinicius de Figueiredo Barreto .

2 cm -01 1360265 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
CMI/DAL-PMMG -10 TA Ao CT 82/2015 – Compras n° 9181077/2018 . 
objeto: Alteração da Cláusula Terceira (Do Preço) do Contrato, em 
razão de supressão de 02 (duas) viaturas vW/AMAroK S/SE, 2 .0 
TDI, Biturbo, prevista no item 4, perfazendo um total de 0,32%, o que 
equivale a redução mensal de R$ 11.228,70 do contrato, a partir de 
18 de abril de 2020. Passando o valor total do contrato a ser de R$ 
3 .494 .488,43 . Informações: telefax (31) 2123-1039, em horário comer-
cial ou no e-mail: cmi-licitacao@pmmg .mg .gov .br . BH, 01Jun20 .

3 cm -01 1360303 - 1

ExTrATo DE ADITIvo CoNTrATuAL
PMMG–15ª rPM x Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda - EPP . 
3º Aditivo ao Contrato de Locação de Máquina Reprográfica nº 
9143746/2017 . objeto: Prorrogação de vigência por 12(doze) meses, 
sem majoração de valor . vigência: 07/06/2020 a 06/06/2021 . valor 
mensal: R$ 677,01.

2 cm -01 1360327 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CAA-HC x Harte Instrumentos Cirúrgicos LTDA - ME, CNPJ 
10.452.774/0001-47; Contrato nº 9248943 / 2020 0250073; OBJETO: 
Aquisição de instrumental médico hospitalar para o Hospital de Cam-
panha de Minas Gerais; Vigência: 03 (três) meses contados a partir da 
publicação do extrato do Contrato; Valor: R$ 341.994,50.

2 cm -01 1360367 - 1

ADITAMENTo CoNTrATuAL
PMMG - 15ªrPM x Empresa Nilde veloso Ferreira Souza - ME . 
2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Alimentação nº 
9187647/2018, para o 44ºBPM . objeto: Prorrogação de vigência por 
mais 12(doze) meses, sem majoração de valor . vigência: 04/06/2020 a 
03/06/2021. Valor café: R$ 14,57. Valor refeição: R$ 25,67.

2 cm -01 1360225 - 1

TErMo ADITIvo
CAA-1 e Partners Service Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 
18 .029 .972/0001-74, celebram Termo Aditivo ao contrato nº 
9210858/2019-CAA1, que trata da prestação de serviços de conserva-
ção e limpeza predial, tendo por objeto a correção monetária nos termos 
da CCT-MG nº 000221/2020, registrada no MTE em 28/01/2020 .

2 cm -01 1360488 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
CMI/DAL-PMMG -8 TA Ao CT 34/2016 – Compras n° 9181100/2018 . 
objeto: Alteração da Cláusula Terceira (Do Preço) do Contrato, em 
razão de supressão de 10 (dez) viaturas NISSAN FroNTIEr, prevista 
no item 4, perfazendo um total de 2,13%, o que equivale a redução 
mensal de R$ 55.606,71 do contrato, a partir de 18 de abril de 2020. 
Passando o valor total do contrato a ser de R$ 2.551.453,34. Informa-
ções: telefax (31) 2123-1039, em horário comercial ou no e-mail: cmi-
licitacao@pmmg .mg .gov .br . BH, 01Jun20 .

2 cm -01 1360302 - 1

ExTrATo CoNvÊNIo
PMMG/DF - CoNvÊNIo Nº 37/2020 . PArTES: PMMG e o Muni-
cípio de Guaraciaba/MG . oBJETo: Estabelecimento de condições de 
cooperação mútua entre os convenentes, visando a aperfeiçoar a pre-
servação da ordem pública e do policiamento ostensivo no Município 
de Guaraciaba/MG. VALOR: R$18.807,82(dezoito mil, oitocentos e 
sete reais e oitenta e dois centavos), sendo repassado pelomunicípioR$ 
15.673,18 e executado pelaPMMGR$ 3.134,64 a título de contrapar-
tida, em serviço . ASSINATurA: 01/06/2020 . vIGÊNCIA: 12 meses 
a partir da publicação .

3 cm -01 1360285 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202006020107340121.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR DE CONTRATO

 

O Tenente Coronel PM George Luiz de Matos, Chefe do CSC- Saúde, no uso de suas
atribuições conferidas pelo art. 94 do R-AFCA, aprovado pela Resolução n° 3.316 de 06 de
setembro de 1996, combinado com o art. 67 da Lei Federal n° 8666/93, RESOLVE designar a
partir de 03 de junho de 2020, como gestor, fiscal e substitutos do contrato n°
009250209/2020, que versa sobre a contratação emergencial de empresa especializada
para prestação de serviços de outsourcing de impressão, com assistência técnica e
manutenção, reposição de peças e insumos serviços de acordo com as especificações e
demais detalhamentos consignados no Termo de Referência, os militares abaixo relacionados:

 

a) No encargo de Gestor do Contrato, o n° 113.924-5, Major PM Newton Arlem Eleutério (CSC-
SAÚDE/ DS)

b) No encargo de Fiscal Setorial do Contrato, o n° 092861-4, Maj PM Saul Rodrigues Lança
(CSC-SAÚDE/ DS)

 

Fica definido que o Chefe da Seção de Tecnologia da Informação e Comunicação (S-TIC),
assumirá automaticamente a função de Gestor do Contrato em caso de férias, ausência ou
outros impedimentos legais do Gestor Titular.

Fica definido que o nº 124.122-3, 2° Ten PM Jussara Cristina Soares (CSC-SAÚDE/ DS),
assumirá automaticamente a função de Fiscal do Contrato em caso do titular assumir a função
de Gestor do Contrato, e em caso de férias, ausência ou outros impedimentos legais do Fiscal
Titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 

 

Belo Horizonte, 02 de junho de 2020.

   

 

TENENTE CORONEL PM GEORGE LUIZ DE MATOS,

CHEFE DO CSC- SAÚDE

 

Documento assinado eletronicamente por George Luiz de Matos, Tenente Coronel
PM, em 08/06/2020, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14935486 e o código CRC 2B8BD715.

Referência: Processo nº 1250.01.0002745/2020-40 SEI nº 14935486
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Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 06 de Junho de 2020 – 17 
Em cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional n .º 61, de 23 de dezembro de 2003, a universidade do Estado de Minas Gerais, faz publicar 
o Demonstrativo de remuneração de seus servidores, relativo ao primeiro trimestre do ano de 2020, conforme quadro abaixo:

Cargo / Função
(Ativos)

Janeiro/2020 Fevereiro/2020 Março/2020
Quantidade valor Quantidade valor Quantidade valor

Direção Superior 1 8 .500,00 1 11 .333,33 1 8 .500,00
Assessoramento 34 142 .731,64 34 131 .705,02 35 132 .376,61
Chefia 100 325 .633,70 100 295 .202,42 101 295 .468,13
Técnico 276 754 .161,18 276 713 .152,37 276 725 .456,14
Administrativo 165 299 .746,49 165 270 .970,98 166 281 .480,30
Docente Efetivo 572 4 .472 .881,01 573 3 .393 .920,56 608 3 .495 .772,79
Docente Designado 1428 4 .432 .005,43 724 1 .740 .306,61 957 3 .378 .703,35
Total 2576 10 .435 .659,45 1873 6 .556 .591,29 2144 8 .317 .757,32

Cargo / Função Janeiro/2020 Fevereiro/2020 Março/2020
Quantidade valor Quantidade valor Quantidade valor

Inativo 322 1 .547 .533,54 319 1 .533 .675,68 317 1 .529 .198,92
Total 322 1 .547 .533,54 319 1 .533 .675,68 317 1 .529 .198,92

Universidade do Estado de Minas Gerais / Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças / e Gerência 
de Gestão de recursos Humanos, em Belo Horizonte, aos 03 de junho de 2020 .

Profª . Lavínia rosa rodrigues - reitora
05 1362103 - 1

responsabilidade do próprio servidor, que deverá encaminhá-lo ao 
Departamento Pessoal, via sistema SEI, no prazo previsto no art . 5º, § 
1º . Art . 23 As férias regulamentares poderão ser suspensas, por inte-
resse da Administração Pública, conforme legislação vigente . Art . 24 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . registre-se . 
Publique-se . Cumpra-se .

05 1362073 - 1

Fundação caio martins - FucAm
Presidente: Alvimar José Tito

o(A) Presidente do(a) Fundação Educacional Caio Martins exonera, 
nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 
1952, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, FErNANDA 
THAIS vIEIrA NuNES, MASP 14384259, do cargo de provimento 
em comissão DAI-11 MS1100160 .

o(A) Presidente do(a) Fundação Educacional Caio Martins nomeia, 
nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do 
art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de janeiro de 2007, e do Decreto 
nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, rAILENE CAroLINE vIEIrA 
DIAS, MASP 1232632-8, para o cargo de provimento em comissão 
DAI-11 MS1100160, de recrutamento amplo .

o(A) Presidente do(a) Fundação Educacional Caio Martins nomeia, 
nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do art . 
1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de janeiro de 2007, e do Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, MArIANA SILvA FErrEIrA DE 
ArAÚJo, MASP 1 .194 .346-1, para o cargo de provimento em comis-
são DAI-6 MS1100086, de recrutamento amplo .

05 1362480 - 1

O(A) Presidente do(a) Fundação Educacional Caio Martins retifica o 
ato de Nomeação de CArMEM LÚCIA DE SouZA MELo, publi-
cado em 19/5/2020: onde se lê “Carmen Lúcia de Souza Melo “, leia-se 
“Carmem Lúcia de Souza Melo” .

O(A) Presidente do(a) Fundação Educacional Caio Martins retifica o 
ato de Designação de GIovANA PATrÍCIA DA SILvA PErEIrA, 
publicado em 30/05/2020: onde se lê “Giovana da Silva Patrícia 
Pereira”, leia-se “Giovana Patrícia da Silva Pereira” .

05 1362481 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 1491000242/2020. 
Partícipes: SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEI-
TurA MuNICIPAL DE CAJurI  . objeto: Construção de vestiário 
com área de 102,20m² no campo de futebol localizado no Distrito de 
Paraguai . valor do repasse: r$ 100 .000,00 . valor da Contrapartida: 
r$ 58 .317,44 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 
0001 4440 42 01 0 10 8. Assinatura: 04/06/2020. Vigência: 730 dias.

2 cm -04 1362020 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e ALPA CoNSTruTorA E INCorPorADorA LTDA . oBJETo: 
Contrato de locação do imóvel situado à rua Ângelo Bernardo Fac-
cio, nº 90, Bairro Centro, Cidade de Cambuí/MG, CEP: 37.600-000, 
para acomodação de sede da Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais na comarca . vigência: 60 (sessenta) meses a partir da publica-
ção do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
vALor MENSAL: r$ 3 .000,00 (três mil reais) . vALor ToTAL: 
r$ 180 .000,00 (cento e oitenta mil reais) . DoTAÇÃo orÇAMEN-
TárIA: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .20 .0 .10 .1, conforme 
Lei orçamentária: nº 23.579/2020 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: 
Marina Lage Pessoa da Costa e Altair Pereira da rosa . Belo Horizonte, 
25 de maio de 2020 .

3 cm -05 1362349 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e LAErTE rIBEIro e MArINÉLIA CorTES rIBEIro . Espécie: 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 9078147/2016. OBJETO: Pror-
rogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com 
início em 08/05/2020 e término em 07/05/2021. Valor global estimado: 
r$ 26 .938,92 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa 
e dois centavos) . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: 1441 .03 .092 .726 .41
50.0001.339036.11.0.10.1, conforme Lei nº 23.579/2020 e as despesas 
dos exercícios subsequentes, pelas dotações próprias que forem fixadas 
nos respectivos orçamentos . SIGNATárIoS: Marina Lage Pessoa da 
Costa e Laerte ribeiro e Marinélia Cortes ribeiro . Belo Horizonte, 07 
de maio de 2020 .

3 cm -05 1362342 - 1

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 013/2020 
Celebrado entre a DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE 
MINAS GERAIS – DPMG e o MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA/MG. 
objeto: Estabelecimento de mútua cooperação entre os partícipes, 
objetivando o apoio ao funcionamento da Defensoria Pública na uni-
dade de Lagoa da Prata . valor: Não haverá transferência de recursos . 
vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da publicação . 
Assinatura: 05/06/2020. Assinam: Pela Defensoria Pública do Estado 
de Minas Gerais, Marina Lage Pessoa da Costa, Defensora Pública-
Geral “em exercício” e pelo Município de Japaraíba, roberto Emílio 
Lopes, Prefeito .

3 cm -05 1362405 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO e SERVIÇOS S/A - MGS. 
Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº MGS 026 .0 .2018 e 
9222818/2019. OBJETO: 1.1.1 - Incluir os subitens 7.1.37, 7.1.38, 
7 .1 .39 e 7 .1 .40 no contrato original; 1 .1 .2 . - Alterar o Anexo xIv-Pla-
nilha de Evolução dos valores do 3º Termo Aditivo; 1 .1 .3 - Substituir 
os anexos I, II, III, v, vII, e xIv do contrato original, em decorrência: 
a) da atualização do valor dos salários e do valor facial do vale – ali-
mentação com base na CCT de 2019 de rodoviários Leopoldina; b) da 
atualização do valor dos salários e do valor facial do vale – alimentação 
com base nas Convenções Coletivas de Trabalho de 2020, a partir das 
datas bases e prazo fixados na CCT, exceto para os postos que perten-
cem aos Sindicatos em que as Convenções Coletivas de Trabalho não 
foram registradas, aos quais a MGS ressalva seu direito de repactua-
ção, na data de registro, com efeitos retroativos à data-base conside-
rando a data de corte de 03/02/2020; c) da inclusão de 01 (um) item de 
insalubridade nos municípios de Conselheiro Lafaiete, Três Corações, 
Janaúba, Cataguases e Leopoldina; d) da atualização do valor das insa-
lubridades, conforme MP nº 916/2019 e MP nº 919/2020 que reajusta 
o salário mínimo; e) da alteração da alíquota de ISSQN de 2% (dois 
inteiros por cento) para 2,7% (dois inteiros por cento), e, por consequ-
ência, da alíquota total de Incidência Tributária sobre o Faturamento 
(ITF) que passa de 12,68% (doze inteiros e sessenta e oito centésimos 
por cento) para 13,57% (treze inteiros e cinquenta e sete centésimos por 
cento), no município de Pedro Leopoldo, conforme Lei Complementar 

nº 3.464/2017; f) da alteração do quantitativos de postos de serviços. 
vALor DAS ALTErAÇÕES: r$ 3 .041 .188,00 (três milhões, qua-
renta e um mil e cento e oitenta e oito reais), vALor ANuAL ESTI-
MADo EM: 36 .317 .930,55 (trinta e seis milhões, trezentos e dezessete 
mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos) . DoTA-
ÇÕES orÇAMENTárIAS: nº 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339037 .0
3 .0 .10 .1 e nº 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339037 .04 .0 .10 .1, conforme 
Lei Orçamentária nº 23.579/2020. Signatários: Marina Lage Pessoa da 
Costa, Marcelo Magalhães rosa Isoni, Michel Lopes França Chaves e 
Gilmar Fava Carrara . Belo Horizonte, 29 de maio de 2020 .

8 cm -05 1362353 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo
PMMG-12ª rPM x ToP LIMPEZA E SErvIÇoS EIrELI-ME . Pre-
gão 27/2018 - Processo de Compra 125996800044/2018 - Contrato nº 
9196018/2018 .Contratação de empresa especializada na PrESTAÇÃo 
DE SErvIÇoS CoNTINuADoS DE CoNSErvAÇÃo E LIMPEZA 
para atender às necessidades do 11º BPM . objeto: Decréscimo de valor . 
valor: r$ 108 .223,69 .

2 cm -05 1362282 - 1

ExTrATo DE LICITAÇÃo
PMMG – 10ª RPM. Pregão Eletrônico nº 01/2020; Processo nº 
125164210/2020. Objeto: contratar empresa do ramo para prestação de 
serviço de reprografia, para Unidades da 10ª RPM e unidades apoiadas 
pelo EM/10ªRPM, conforme especificações contidas no Edital. Data: 
19/06/2020 às 08h30min. www.compras.mg.gov.br e https://www.-po-
liciamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action.

2 cm -05 1362148 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG–CSC-SAÚDE x Bioplasma Produtos para Laboratórios e Cor-
relatos Ltda. Pregão Eletrônico nº 67/2019. Processo de Compra nº 
1255302 000267/2019. Contrato n° SIAD 9223170. 1° Aditivo. Objeto: 
prorrogação da vigência por mais um período de 12 (doze) meses .

1 cm -05 1362040 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG-DS-CSC SAÚDE- Pregão Eletrônico para Registro de Preços 
- Planejamento 144/2020. – Processo SEI 1250.01.0001069/2020-90. 
objeto: aquisição de rEAGENTES E MATErIAIS PArA LABorA-
TÓRIO, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de 
referência, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas 
neste edital e seus anexos .  . Propostas: Envio no Portal de Compras até 
as 08h59min do dia 19 de Junho de 2020. www.compras.mg.gov.br

2 cm -05 1362437 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG-CSC/SAÚDE-DS x CTIS TECONOLOGIA S/A. CNPJ nº: 
01.644.731/0001-32. Contrato nº: 009250209/2020 – Processo Compras 
nº 125530200078/2020 - ProcessoSEI nº: 1250.01.0002745/2020-40. 
objeto:Contratação emergencial para a prestação de serviços de out-
sourcing e impressão, com assistência técnica e manutenção, reposição 
de peças e insumos, para o Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais 
e Unidades da PMMG, conforme especificações e demais detalhamen-
tos consignados no Termo de referência e no contrato . vigência: de 
06(seis) meses,a partir da data da publicação do extrato do contrato no 
Diário Oficial do Estado de MG. Valor total: R$ 234.505,68 (duzentos 
e trinta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e oito centa-
vos) .Dotação orçamentária: 1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .339039 .19 .4
9 .2 .0, Fonte 0 .49 .2 .

3 cm -05 1362422 - 1

AvISo DE EDITAL
PMMG-CPE, Pregão Eletrônico N° 09/2020; Processo de compra 
Nº1259965.000030/2020; Contratação de clínica e/ou hospital para 
prestação de serviços especializados em saúde veterinária para aten-
dimento de exames e cirurgias de urgência/emergência dos semoventes 
equinos e caninos da PMMG; Envio de propostas entre 16 horas de 
08/06/2020 até às 08h59min de 22/06/2020. Data do pregão 22/06/2020 
às 09 horas. www.compras.mg.gov.br.

2 cm -05 1362149 - 1

rETIFICAÇÃo DE EDITAL
PMMG - 14ª rPM . Torna pública a rETIFICAÇÃo do Edital do Pre-
gão Eletrônico nº 03/2020; Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para execução de serviços de limpeza, conservação e higieniza-
ção das instalações do NAIS do 55ºBPM, em Pirapora/MG, durante o 
ano de 2020, conforme edital . o edital rETIFICADo está disponível 
no sítio www.compras.mg.gov.br. Propostas: envio Portal de Compras/
MG, entre 09h de 08/06/2020 até as 08h59min de 23/06/2020. www.
compras .mg .gov .br

2 cm -05 1362028 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG–CSC-SAÚDE x SErMIG –Serviço de radiologia e ultra 
sonografia de Minas Gerais. Processo de Concessão nº 1252114 
000002/2018. Dispensa de Licitação nº 02/2018. Contrato 01/2018. 
3º Aditivo. Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro inicial do valor 
mensal da concessão de uso, relativo aos meses de abril/2020, maio/ 
2020 e junho/2020.

2 cm -05 1362039 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG–CSC-SAÚDE x SErMIG – Serviço de radiologia e ultra 
Sonografia de Minas Gerais. Dispensa de Licitação nº 02/2018. Pro-
cesso de Concessão nº 1252114 000002/2018. Contrato n° 01/2018. 4° 
Aditivo . objeto: prorrogação da vigência por mais um período de 12 
(doze) meses .

2 cm -05 1362185 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE LICITAÇÃo
PMMG-CAE – Pr. El. 1255125/10/2020 – HOMOLOGAÇÃO – Loca-
ção de copiadoras com fornecimento de cópias e assistência técnica, 
incluídos os suprimentos, peças e materiais de insumo, exceto papel, 
por 36 meses conforme edital . Lote 1: Lic venc . Impress Loca-
ção Comércio e Serviços Eireli – ME . valor: r$ 57 .600,00 . Lote 2: 
Lic . venc . repros Soluções em Documentos Eireli – EPP . valor: r$ 
43.048,80. Data: 04/06/2020.

2 cm -05 1362058 - 1

ExTrATo DE CESSÃo DE uSo
PMMG – 10ª RPM x Município de Lagoa Grande/MG; Cessão de Uso 
nº 02/2020; Objeto: Cessão do imóvel público situado à Rua Chico 
Maranhão, nº 50, Centro, para sediar o Grupamento da Polícia Mili-
tar de Lagoa Grande. Valor: Sem ônus: Vigência: 60 meses a partir de 
01/03/2020. Data: 27/02/2020.

2 cm -05 1362151 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG - 14ª RPM. Pregão Eletrônico; Objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de impressão e reprografia para 
as unidades da 14ªrPM, nas cidades de Curvelo, Diamantina, Cape-
linha e Pirapora, durante o ano de 2020, conforme edital . Propostas: 
envio Portal de Compras/MG, entre 09:00 h de 08/06/2020 até as 08:59 
h de 23/06/2020. www.compras.mg.gov.br

2 cm -05 1362138 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

Reitor: Prof. Antônio Alvimar Souza

o(A) reitor(a) da universidade Estadual de Montes Claros, no uso de 
suas atribuições, designa MIrIAN ALvES FAuSTINo MENDES, 
MASP 10459337, para responder pelo Centro de Atendimento ao Ser-
vidor da unimontes .

05 1362460 - 1

ATO Nº 163 – DIRETORIA CCH – UNIMONTES/2020 
A Diretora do Centro de Ciências Humanas da universidade Estadual de 
Montes Claros - uNIMoNTES, Professora MArILÉIA DE SouZA, 
e a Chefe do Departamento de Comunicação e Letras, Professora 
ANDrEA CrISTINA MArTINS PErEIrA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria 067-Reitor/2018, de 04 de Abril 
de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 
de Maio de 2018, e em cumprimento ao acórdão proferido na Apelação 
Cível/Remessa Necessária Nº 1.0000.19.151043-7/001, REVOGAM 
NO ATO Nº 147 – DIRETORIA CCH – UNIMONTES/2020, a conces-
são de extensão de carga horária referente ao Professor: Masp 14755110 
- Márcio Jean Fialho de Sousa; 18h/a; a contar de 30/05/2020.

05 1362154 - 1

PORTARIA Nº 069 – REITOR/2020
regulamenta as jornadas de trabalho e controle de frequência dos ser-
vidores lotados no Hospital universitário Clemente de Faria da univer-
sidade Estadual de Montes Claros – unimontes e unidades vinculadas, 
e dá outras providências . o reitor da universidade Estadual de Montes 
Claros –– unimontes, Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, e nos termos 
do Decreto Estadual nº 47 .185, de 13 de maio de 2017, e considerando: 
os art. 152 a 155 da Lei nº 869, de 05/07/1952; o art. 34 da Constituição 
Federal de 1988; o Decreto nº 38 .140, de 17 de julho de 1996; o art . 9º 
da Lei nº 15.463/2005; o Decreto nº 44.693, de 28/12/2007; o Decreto 
n.º 44.700, de 04/01/2008; a Resolução SEPLAG nº 10, de 1º de março 
de 2004; a resolução SEPLAG nº 51, de 16 de outubro de 2015; o 
Decreto n.º 47.281, de 26/10/2017; a Nota Técnica 3 constante dos 
autos do Processo SEI! nº 2310.01.0009339/2019-24, resolve: CAPÍ-
TuLo I - DISPoSIÇÕES GErAIS: Art . 1º Esta norma abrange os ser-
vidores ocupantes de cargo efetivo, detentores de função pública, servi-
dores cedidos de outros órgãos ou entidades e os contratados pela Lei 
n.º 18.185/2009, com exercício no Hospital Universitário Clemente de 
Faria - HuCF . Art . 2º o controle de frequência dos servidores em exer-
cício no Hospital universitário Clemente de Faria será por meio do 
registro eletrônico do ponto. §1º Ponto é o registro de todas as entradas 
e saídas do servidor em seu órgão ou entidade de exercício, por meio do 
qual se verifica, diariamente, a sua frequência. §2º Poderá haver regis-
tro da frequência através de cartão de ponto, no caso do Setor/Unidade 
em que o servidor estiver lotado ainda não dispuser do registro eletrô-
nico de ponto, ou no caso de o servidor não tiver condições físicas que 
possibilitem a leitura da sua digital . §3º Em casos excepcionais que 
envolvam motivo relevante, devidamente justificado pela chefia ime-
diata, poderá ser adotado o registro e a apuração de frequência por meio 
de folha individual de ponto. Art. 3º É da estrita competência da chefia 
imediata do servidor controlar e apurar sua frequência, bem como o 
cumprimento da jornada de trabalho, cabendo-lhe adotar todas as medi-
das necessárias para garantir o fiel cumprimento das normas disciplina-
doras da matéria, sob pena de ser responsabilizado administrativa-
mente. §1º Considera-se chefia imediata, para efeito desta portaria, o 
servidor responsável por unidade administrativa ou aquele a quem for 
delegada, formalmente, pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, as 
funções previstas no “caput” deste artigo . §2º Cada gestor deverá 
devolver ao Setor de Administração de Pessoal os Espelhos de Ponto do 
mês antecedente, devidamente assinados pelos servidores: o setor de 
Administração de Pessoal deverá disponibilizar os Espelhos de Ponto 
no 1º dia útil de cada mês após as 15hs; A chefia deverá devolver os 
Espelhos de Ponto ao Setor de Administração de Pessoal em até 24 
horas após o recebimento; Atestados médicos e de consultas deverão 
ser entregues em até três dias úteis a contar da data do atestado, via SEI; 
Comunicação de Férias regulamentares deverá ser feita até o último 
dia útil do mês anterior às férias, por meio de memorando via SEI; 
Informação do remanejamento interno de servidores, com antecedência 
mínima de 10 dias do remanejamento, por meio de memorando via SEI; 
Encaminhamento da Lista de Presença de Treinamentos institucional e 
em serviço, no 1º dia útil do mês subsequente; Encaminhamento via 
e-mail para o setor de Administração de Pessoal do resultado da Perícia 
Médica até o 5º dia após a realização da perícia . CAPÍTuLo II - Jor-
NADAS DE TrABALHo: Art . 4º Esta Portaria estabelece as jornadas 
e os horários de trabalho para controle da frequência da carga horária 
pelos servidores: I - ocupantes dos cargos de Auxiliar Administrativo 
universitário, Técnico universitário, Técnico universitário da Saúde, 
Analista universitário, Analista universitário da Saúde e Médico uni-
versitário; II - Designados para o exercício de função gratificada (FGI); 
III - ocupantes de cargos de provimento em comissão (DAI); Iv - Ser-
vidores contratados nos termos da Lei n.º 18.185/2009; V - Titulares 
das universidades Administrativas que compõem a estrutura organiza-
cional da universidade . Art . 5º A carga horária dos servidores do HuCF 
será cumprida conforme escalas de trabalho elaboradas pelas chefias 
imediatas, podendo ser distribuída em plantões diurnos (das 07:00 
horas às 19:00 horas) e/ou noturnos (das 19:00 horas às 07:00 horas), 
conforme a necessidade da instituição, garantindo a cobertura de todos 
os turnos de trabalho de modo ininterrupto nas 24 horas do dia, obser-
vadas as jornadas abaixo relacionadas e os descansos remunerados: I - 
Para os servidores detentores de cargos cuja carga horária é 12 horas, a 
jornada será: a) 06 horas diárias, trabalhadas em 02 (dois) dias na 
semana; b) 12 horas diárias, trabalhadas em regime de plantão em 01 
(um) dia da semana . II - Para os servidores detentores de cargos cuja 
carga horária é 20 horas semanais, a jornada será: a) 02 plantões de 10 
horas em 02 (dois) dias da semana; b) 02 (dois) dias de 06 horas e 01 
(um) dia de 08 horas na semana . III - Para os servidores detentores de 
cargos cuja carga horária é 24 horas semanais, a jornada será: a) 06 
horas diárias, trabalhadas em 04 (quatro) dias da semana; b) 12 horas 
diárias, trabalhadas em regime de plantão em 02 (dois) dias fixos na 
semana; c) 12 horas diárias, trabalhadas em regime de plantão com 
folga interjornada de 84 horas (plantão 12 x 84), desde que cumprido 
número mínimo de 08 plantões mensais; d) 24 horas diárias, trabalha-
das em regime de plantão em 01 (um) dia da semana . Iv - Para os ser-
vidores detentores de cargos cuja carga horária é 30 horas semanais, a 
jornada será: a) 06 horas diárias em 05 (cinco) dias da semana (segunda 
a sexta-feira); b) 12 horas diárias, em regime de plantão com folga 
interjornada de 60 horas (plantão 12x60) . v - Para os servidores deten-
tores de cargos cuja carga horária é 40 horas semanais, a jornada será: 
a) 08 horas diárias em 05 (cinco) dias da semana (segunda a sexta-
feira) . §1º A carga horária dos servidores designados para o exercício de 
função gratificada (FGI) ou ocupantes dos cargos de provimento em 
comissão (DAI), a que se referem os incisos II e III do art . 4º é de 40 

(quarenta) horas/semanais, com jornada de 08 (oito) horas/diárias, rea-
lizada obrigatoriamente em dois turnos distintos . 2º A carga horária diá-
ria do servidor do HuCF é a carga horária semanal dividida por cinco 
dias (segunda a sexta-feira), excetuando os plantonistas que cumprem 
jornada em turno de 10 horas, 12 horas ou 24 horas, conforme escala de 
trabalho . §3º A carga horária do plantonista equivalerá à jornada traba-
lhada conforme a sua escala de trabalho de 6 horas, 10 horas, 12 horas 
ou 24 horas . §4º o plantonista cumprirá escala previamente estabele-
cida podendo haver alteração a bem do serviço público . Suas folgas, 
incluindo férias, deverão ter início no dia do seu plantão, não podendo 
ser marcadas nos dias que não esteja na escala, nem nos finais de 
semana, feriados . §5º os servidores com cumprimento de carga horária 
diária que prestam serviços assistenciais indispensáveis deverão cum-
prir sua carga horária independentemente de pontos facultativos, nos 
termos determinados em Portaria do reitor, publicada para cada caso 
concreto . §6º os descontos remuneratórios das faltas cometidas pelos 
servidores, considerará a escala por ele realizada, diarista ou planto-
nista, sendo contabilizadas conforme o número de horas e descanso 
semanal remunerado, não trabalhados . Art . 6º Caso o servidor seja 
detentor de dois cargos na Instituição, inclusive se um deles for de Pro-
fessor de Educação Superior, as jornadas de trabalho de um e de outro 
cargo não poderão se sobrepor, devendo cada jornada ser desempe-
nhada e registrada de forma distinta . Art . 7º A ausência do servidor pela 
falta ao serviço ou atraso só poderá ser compensada no mesmo mês em 
que se verificou a ocorrência, com autorização prévia da chefia ime-
diata e prejuízos na remuneração . Art . 8º A liberação de servidores para 
participar de reuniões de atividades sindical deverá ser comunicado ao 
setor de Administração de Pessoal no prazo de 3 dias úteis antes da data 
da reunião pelo Diretor Sindical Local . § 1º Não será permitido a libe-
ração de mais de 01 servidor do mesmo setor para participar da reunião . 
o servidor deverá compensar as horas não trabalhadas obedecendo às 
regras da instituição. A chefia imediata fica responsável para garantir o 
cumprimento da norma, administrando o quantitativo de servidores 
liberados, e também averiguando se não haverá prejuízo nos afazeres 
do setor . CAPITuLo III - Do rEGISTro ELETrÔNICo DE 
PONTO: Art. 9º Caberá aos responsáveis pelos setores/Unidades, ou 
estruturas equivalentes, verificar, diariamente, o correto funcionamento 
dos equipamentos de Registro Eletrônico de Ponto (biometria), devendo 
comunicar imediatamente à Gerência de Pessoas do HuCF a ocorrência 
de falha e/ou defeito no equipamento. Art. 10 O sistema de registro for-
necerá, com atualização diária, para efeitos de acompanhamento, 
acesso do servidor ao seu relatório de frequência, através de uso de 
senha pessoal, no sistema eletrônico do HUCF (Sistema Integrado). 
Art . 11 Havendo atividade externa que impossibilite os registros de 
entrada e/ou saída de forma eletrônica, o servidor deverá enviar, ao 
setor de Administração de Pessoal, formulário de serviço externo 
padrão, via SEI . CAPÍTuLo Iv - DAS TroCAS DE PLANTÃo 
ENTrE PLANToNISTAS Do HuCF: Art . 12 Ficam normatizadas, 
por meio desta Portaria, as trocas de plantão no âmbito do HuCF, con-
siderando a conveniência da administração e o interesse público . Art . 
13 Define-se como troca de plantão a mudança eventual de dia ou dia e 
turno de trabalho, entre dois servidores do mesmo cargo e função, desde 
que preservado o funcionamento regular da atividade e haja cumpri-
mento da carga horária mensal prevista para ambos os servidores . Art . 
14 A chefia imediata poderá autorizar até o limite máximo de 4 (quatro) 
trocas mensais por servidor, independente do mesmo ser o solicitante 
ou o solicitado . §1º Para servidores que possuem carga horária menor 
que 30 horas semanais, poderão ser autorizadas até no máximo 40% 
(quarenta por cento) do quantitativo mensal da jornada do servidor . §2º 
A solicitação de troca deverá ser feita mediante “Sistema Integrado”, 
pelo servidor solicitante, com antecedência mínima de 24 (vinte e qua-
tro) horas, e deverá ter expressa autorização da chefia imediata, bem 
como o nome e a anuência do servidor solicitado para realizar o plan-
tão . Art . 15 Com a troca de plantão, os servidores envolvidos na troca 
passam a ser plenamente responsáveis pelo cumprimento da escala na 
forma alterada, sofrendo todas as sanções inerentes ao seu descumpri-
mento. Art. 16 As escalas de serviço mensais elaboradas pelas chefias e 
disponibilizadas para os servidores deverão ser rigorosamente obedeci-
das . Parágrafo único . o descumprimento das escalas previamente esta-
belecidas sujeitará o servidor aos procedimentos administrativos cabí-
veis, com as respectivas punições disciplinares, independentemente do 
cumprimento da jornada de trabalho . CAPITuLo v - FÉrIAS rEGu-
LAMENTArES: Art . 17 o servidor fará jus a férias regulamentares 
anuais, após o 11º mês de exercício no serviço público estadual, obser-
vada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço, 
correspondente a 25 (vinte e cinco) dias úteis, iniciadas até o último dia 
útil de cada ano de exercício . §1º Nos casos em que o término das férias 
regulamentares ocorrer no último dia útil da semana, os servidores dia-
ristas deverão se apresentar ao trabalho no primeiro dia útil da semana 
seguinte . §2º Nos casos de plantonistas, o retorno das férias dar-se-á no 
primeiro dia em que o mesmo estiver na escala para exercício de sua 
atividade . §3º Caso a data de retorno de férias de plantonista se der em 
plantão a ser realizado em fim de semana, o mesmo deverá desconside-
rar este plantão, retornando somente no próximo dia em que o mesmo 
for escalado pela chefia imediata. Art. 18 O servidor fará jus a férias 
regulamentares anuais, observada a escala organizada de acordo com a 
conveniência do serviço de forma a se manter o pleno funcionamento 
das unidades do hospital, correspondente a 25 (vinte e cinco) dias úteis, 
iniciadas até o último dia útil de cada exercício . §1º As férias regula-
mentares poderão ser fracionadas a critério da chefia imediata da uni-
dade, que considerará o bom funcionamento do setor . §2 º o fraciona-
mento das férias regulamentares se dará em dois períodos, não podendo 
nenhum deles ter duração inferior a dez dias úteis. Art. 19 A chefia ime-
diata de cada unidade deverá, previamente, planejar e definir a escala de 
férias anual dos membros da sua equipe, observando: §1º A não ocor-
rência de simultaneidade de férias que acarretem o prejuízo da continui-
dade de qualquer serviço e/ ou atividade. §2º No planejamento das 
férias, a chefia imediata deverá acordar entre os servidores das unidades 
rodízio entre os meses do ano, levando-se em consideração o ano ante-
rior, principalmente nos meses de janeiro, julho e dezembro . §3º o pla-
nejamento da quantidade de férias no mês deverá considerar o número 
de servidores do setor, divididos pelos 12 meses do ano, excetuando os 
setores nos quais as atividades cessam devido particularidades do fun-
cionamento do serviço, devendo ser observado o máximo de 1/3 do 
número de servidores, por setor, a gozarem simultaneamente suas férias 
regulamentares . §4º o número de servidores de férias poderá ser alte-
rado conforme a necessidade do serviço . Art . 20 o servidor deverá 
requerer as férias regulamentares no sistema SEI, com a inclusão, pre-
enchimento e assinatura do servidor e de sua chefia imediata, no Reque-
rimento de Férias regulamentares . §1º o requerimento de férias regu-
lamentares deverá ser encaminhado ao Departamento Pessoal até o 
último dia útil do mês de outubro do ano anterior . Art . 21 As férias regu-
lamentares programadas poderão ser alteradas, no decorrer do ano, a 
critério da chefia imediata, considerando a necessidade do serviço/
setor, devendo o servidor ser comunicado antecipadamente com no 
mínimo 30 dias de antecedência, exceto em casos de consentimento do 
servidor . §1º o servidor deverá solicitar a alteração da data de suas 
férias pelo sistema SEI, mediante preenchimento do rH – req . Altera-
ção de Férias regulamentares, que deverá ser feito até o último dia útil 
do mês anterior às férias . Art . 22 o preenchimento e envio dos requeri-
mentos de programação e de alteração de Férias regulamentares é de 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202006052327520117.
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Relatório de dados do contrato original

Contrato:

PMMG - POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

009250209

Órgãos ou entidades:

Unidade gestora:

5302CSC-SAUDE/DS - CSC-SAUDE/DS

Tipo de contrato: Serviço e Fornecimento

Objeto:

O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de empresa especializada para prestação
de serviços de outsourcing de impressão, com assistência técnica e manutenção, reposição de peças e
insumos serviços de acordo com as especificações e demais detalhamentos consignados no Termo de
Referência.

MúltiploClassificação:

Gestores:

S166512 - ISABELA LIMA ROLIM

S133311 - IGOR KAISER GARCIA GOMES

S061363 - ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

S092861 - SAUL RODRIGUES LANCA

S105479 - WANDER ALCANTARA DE SOUSA

Contempla todos os itens do processo de compra: Sim

Processo de compra: 1255302 000078/2020 - 28/05/2020

Sipro: - Unidade de compra: 1255302

Procedimento de contratação: Dispensa de Licitação

Fiscal(is) do contrato:

Saul Rodrigues Lança, Maj PM

Parecer da assessoria jurídica: 27/2020

-Parecer da auditoria interna / seccional:

Edital de licitação: -

-Data de publicação do edital:

Datas do contrato:

05/12/2020Início de vigência: Fim de vigência:06/06/2020

Assinatura: Publicação:05/06/2020 06/06/2020

Limite de vigência (excluindo a prorrogação em caráter excepcional): -

Contratos / SIAD

08/06/2020   16:38
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Sigiloso: Não

Agrega comodato: Não

Dados da contratada:

01.644.731/0001-32CNPJ:

Nome empresarial:

Nome fantasia:

CTIS TECNOLOGIA S.A

ctis tecnologia s/a

Telefones:

(21) 3094-9042, (31) 2217-4350

Endereço:

QUADRA SCS QUADRA 8 BLOCO B LOTES 50/60, 50 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70333-
900

Fax:

Página:

(21) 2217-4398

gsv@sonda.com

www.ctis.com.br

E-mail:

Representante principal:

CPF:

Nome:

E-mail(s):

Telefone(s):

233.004.628-60

Jorge David Ramirez Scott

diretoriacomercial@ctis.com.br

(31)2217-4350

Valores gerais do contrato:

Estimado inicial: R$ 234.505,68 Inicial atualizado: R$ 234.505,68

Mensal inicial: R$ 39.084,28

NãoExecução continuada:

Prazo de pagamento: De acordo com o estabelecido em contrato

Data de reajuste: -

-Índices de reajuste:

-

Garantia do contrato:

Dotações orçamentárias:

1251.10.302.037.2023.0001.339039.19.0.49.2 - Ativa

Convênios do contrato:

-

Contratos / SIAD

08/06/2020   16:38
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