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Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados em 
microfilmagem eletrônica, para digitalizar e microfilmar os documentos que compõem
o acervo do Centro de Gestão Documental da Polícia Militar de Minas Gerais,
compreendendo os serviços de organização, ordenação, preparação, montagem dos
filmes, digitalização, microfilmagem eletrônica, indexação automática ou manual dos
documentos, processamento, inspeção técnica, revisão, duplicação de microfilmes,
bem como a custódia de microfilmes e de microfichas originais em arquivo de
segurança. Além disso, o fornecimento e suporte ao software de GED – 3 (três)
licenças e pacto acessório de cessão de equipamentos conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste documento.
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ANEXO DE EDITAL I -    TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO
ANEXO DE EDITAL II -   MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ANEXO DE EDITAL III -  MODELOS DE DECLARAÇÕES
ANEXO DE EDITAL IV -  MINUTA DE CONTRATO
 
1. PREÂMBULO
 
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do Centro de Administração de
Pessoal/PMMG, torna pública a realização de licitação na modalidade pregão eletrônico
do tipo menor preço, no modo de disputa aberto e fechado, em sessão pública, por
meio do site www.compras.mg.gov.br, visando a contratação de empresa
prestadora de serviços técnicos especializados em  microfilmagem eletrônica, para
digitalizar e microfilmar os documentos que compõem o acervo do Centro de Gestão
Documental da Polícia Militar de Minas Gerais, compreendendo os serviços de
organização, ordenação, preparação, montagem dos filmes,
digitalização, microfilmagem eletrônica, indexação automática ou manual dos
documentos, processamento, inspeção técnica, revisão, duplicação de microfilmes,
bem como a custódia de microfilmes e de microfichas originais em arquivo de
segurança. Além disso, o fornecimento e suporte ao software de GED – 3 (três)
licenças e pacto acessório de cessão de equipamentos conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos, nos termos da
Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10
de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 46.559, de 16 de julho de 2014, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº.
47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, pela
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções
Conjuntas SEPLAG/SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de
junho 2013, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de
julho 2016, aplicando-se subsidiariamente,a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho
de 1993, e as condições estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele
constituem parte integrante e inseparável  para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro nº 125.446-5, 1º Ten PM
Paulo Moisés de Souza Macedo e Equipe de Apoio constituída pelos seguintes
servidores: nº 086.439-7, 3º Sgt PM Edinaldo Moreira dos Santos, nº 087.494-1,
2º Sgt PM Lucas Bento Val e nº 109.045-5, 1º Sgt PM Ricardo Eustáquio de
Paula, designados por meio do Boletim Interno Especial nº 09, de 18/06/2021 –
CAP/DRH.
1.2. Em caso de impossibilidade de comparecimento do Pregoeiro
indicado no item anterior, atuará como seu substituto o nº 110.640-0, Cap PM
Gislayne Helena Marques de Souza, e suplente na Equipe de Apoio o nº 117.769-
0, 2º Sgt PM Helder Ferreira Duarte, designados por meio do Boletim Interno
Especial nº 09, de 18/06/2021 – CAP/DRH.

1.2.1. A sessão de pregão terá início no dia 24 de setembro de 2021,
às 09:00 horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante
a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e,
dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação relativa ao
certame.

1.3. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.
 

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa
prestadora de serviços técnicos especializados em  microfilmagem eletrônica,
para digitalizar e microfilmar os documentos que compõem o acervo do Centro
de Gestão Documental da Polícia Militar de Minas Gerais, compreendendo os
serviços de organização, ordenação, preparação, montagem dos filmes,
digitalização, microfilmagem eletrônica, indexação automática ou manual dos
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digitalização, microfilmagem eletrônica, indexação automática ou manual dos
documentos, processamento, inspeção técnica, revisão, duplicação de
microfilmes, bem como a custódia de microfilmes e de microfichas originais em
arquivo de segurança. Além disso, o fornecimento e suporte ao software de GED
– 3 (três) licenças e pacto acessório de cessão de equipamentos, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com
as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I -
Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.
 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

3.1. O s pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações
referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail cap-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, observados o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar ao Centro de Administração de
Pessoal/PMMG a indisponibilidade do sistema.

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser
feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo
próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone e e-mail).
3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e
documentações pertinentes as solicitações.
3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser
mais alteradas, ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá
um e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para
“concluída”.
3.2.5. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por
escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as
solicitações de retirada do Edital.

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração
e os licitantes.
3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
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instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.
3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia
do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam
e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

 
4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.
4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de
junho de 2018 se dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123, de 2006;
4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326,
de 24 de julho de 2006;
4.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do
art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;    
4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9°
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.8. Empresas reunidas em consórcio.
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4.5. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que,
para fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que
trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo
15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui
restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a
formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais
requisitos de habilitação, conforme determina o inciso XIII do art. 9º da
Lei Estadual nº 14.167/2002.

4.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá
anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes
declarações constantes do anexo III do Edital:

4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2. que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;
4.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;
4.7.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
 

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-
se, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores , no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

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

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo
de inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer
transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
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terceiros.
5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas e os lances efetuados por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização
das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de
2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios
listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação

6.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação
de habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload,
separadamente em campos próprios.

6.1.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os
documentos de habilitação deverão ser assinados eletronicamente.

6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o
Portal de Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas
Gerais, de acesso gratuito, disponível em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação
à utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser
encaminhadas para o e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização da
assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis,
admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis
de apuração civil, penal e administrativa.

6.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos
documentos de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão
Eletrônico - Decreto nº 48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.

6.2. O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha..
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio
no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
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6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº 123/2006.
6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10. O prazo de validade da proposta será de 60 dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus
anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o
upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II -
Proposta Comercial.

7.1.1. Valor unitário e total do item;
7.1.2. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial
contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.3. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.

7.3.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários dos itens envolvidos em cada lote do presente
certame.
7.3.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a
vírgula.

7.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão
informar na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os
valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.

7.4.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas
enviadas, pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao
preço resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta
SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução
conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.
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7.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento
dos preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a
partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional
farão suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1
e 7.4.2.
7.4.4. O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos
contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar a opção por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor,
deverá enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a
negociação, sua proposta comercial assinada e atualizada com os valores
finais ofertados durante a sessão deste Pregão, informando na proposta,
além do preço resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS.
 

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por
meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise
prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não
exime a Administração da verificação de sua conformidade com todas as
especificações contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de
aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada
lote.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes,
bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo
vedada a identificação do fornecedor.
8.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total anual.
8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
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sucessivos, com lance final e fechado.
8.8. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente
determinado, de até dez minutos, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
8.9. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

8.9.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas
acima, poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

8.10. Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará
os lances conforme sua vantajosidade.

8.10.1. Na ausência de lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada,
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
8.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.17. Do empate ficto 

8.17.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, será efetivada a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 47.437/2018.
8.17.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.

8.17.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o
direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
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8.17.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.17.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

8.18. Do empate real
8.18.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
8.18.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério
de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços
prestados:

8.18.2.1. no país;
8.18.2.2. por empresas brasileiras;
8.18.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
8.18.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.18.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

8.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados.

8.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.
8.21. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.21.1. O critério de julgamento será o de menor preço, apurado de
acordo com o Anexo I - Proposta Comercial.
8.21.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 48.012/2020.

8.21.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os fins aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas
neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou
apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.21.2.2. Considera-se inexequível a proposta que a presente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
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acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.21.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do
§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
8.21.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a
30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o
mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a
sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.21.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.21.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
8.21.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de duas horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.21.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.
8.21.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo
Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
serviço ofertado, bem como as planilhas de custo readequadas com o
valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.

8.21.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.21.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.21.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.

8.21.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
8.21.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para
a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço
global nem dos unitários.

 
9. DA PROVA DE CONCEITO

9.1. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a
apresentar prova de conceito para realização dos testes necessários à
verificação do atendimento das especificações definidas no Termo de Referência.
9.2. A especificação detalhada dos procedimentos e dos critérios
objetivos de avaliação está no Termo de Referência.
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9.3. A data e o local da análise será informada pelo pregoeiro a todos os
licitantes por meio do Portal de Compras do Estado -
http://www.compras.mg.gov.br/#.
9.4. Para fins de publicidade, todo e qualquer licitante poderá ter acesso
às informações da análise de cada uma das provas de conceito.
9.5. A não apresentação da prova de conceito sem justificativa ou fora do
prazo do Edital implicará na desclassificação da proposta. 
9.6. Se a prova de conceito apresentada pelo primeiro classificado não for
aceita, o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado.
9.7. Seguir-se-á com a verificação da prova de conceito, observada a
ordem de classificação, e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que
atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
 

10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)  CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b)CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

10.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.1.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente
à sua inabilitação.

10.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.3.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº
47.524/2018.

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
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constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam
entre a data de envio da documentação concomitante ao cadastro da
proposta e o momento da verificação da habilitação, deverá ser
solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentação
atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação.
10.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será
exigida se houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de
Declarações.

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

10.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
10.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
10.7.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
10.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
10.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;

10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda -CNPJ;
10.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
10.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;
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10.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser
emitida pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.

10.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
10.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de
2011, nos termos do Título VII-Ada Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei  nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá
ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição
mediante a apresentação de declaração do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei.

10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1. Comprovação de aptidão para prestação de serviços
compatíveis com as características e quantidades do objeto da licitação,
estabelecidas no Termo de Referência ANEXO a este Edital, por meio da
apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica
para atendimento ao objeto da presente licitação, vedado o auto atestado,
compreendendo os requisitos abaixo relacionados:

10.10.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade
técnica da Licitante para a prestação dos serviços em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com
o item pertinente apresentadas no Anexo I - Termo de Referência;

10.10.2. Os atestados deverão conter:
10.10.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
10.10.2.2. Local e data de emissão.
10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do
responsável pela veracidade das informações.
10.10.2.4. Período da execução da atividade.

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

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

PADRÃO - Edital Pregão de Serviço PMMG/DRH/CAP-LICITAÇÃO 35011733         SEI 1250.01.0008131/2021-18 / pg. 14

http://www.fazenda.mg.gov.br.


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

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

10.11.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados
no momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal
de Compras http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.

10.11.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a
verificação de informações e o fornecimento de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais
documentos ser juntados ao processo. A Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o
licitante será inabilitado.

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

10.11.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,
todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.11.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.11.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome
da matriz;
10.11.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica
ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

10.11.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
às punições legais cabíveis.
10.11.5. Aos beneficiários listados no item 4.3 será concedido prazo de
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista,
contado a partir da divulgação da análise dos documentos de habilitação do
licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art.
6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

10.11.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
10.11.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneficiário regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico
e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horário informados no site
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www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do
lote em referência.
 

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica,
devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou
contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail cap-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote), observados os
prazos previstos no item 11.1.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
 

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão,
na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes, disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
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competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.
 

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV -
Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG.

14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua 
cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar
em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail cap-licitacao@pmmg.mg.gov.br.
14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário  Externo no
SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que
regem o processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como
válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha),
tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das
ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão
passíveis de apuração civil, penal e administrativa.

14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições
de habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.
14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no
momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.

14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de
habilitação, o licitante deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art.
48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
Compras - http://www.compras.mg.gov.br/#.
14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
fornecimento ora ajustado.
 

16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
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16.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
16.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência
contratual.
16.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

16.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
16.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;
16.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e
16.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza,
não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a
matéria.
16.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em
conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
16.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
16.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.
16.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.
16.9. Será considerada extinta a garantia:

16.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
16.9.2. no prazo de 03 meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.
 

17.  DO PAGAMENTO
17.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do
Estado de Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária
emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos
bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para os demais participantes, o
pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um dos bancos que o
fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se sujeita,
mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.

17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a
efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
17.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação
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da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-
e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
17.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo gestor.
17.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
17.1.5. 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.

17.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
17.3. 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.
 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações,
previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002
e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto
Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;
18.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
18.4. 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 ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31
de janeiro de 2002.
18.5. 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.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
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comprovados.
18.6. 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.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8. 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:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances;

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho 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.
 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase
do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com
o Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
19.8. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.
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Documento assinado eletronicamente por Anderson Campos, Servidor(a)
Público (a), em 13/09/2021, às 16:30, 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 Edicimar Ribeiro de Sales,
Capitão, em 13/09/2021, às 16:58, 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 Wesley Barbosa Rezende,
Tenente Coronel PM, em 13/09/2021, às 17:00, 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 35011733 e o código CRC D60BD4F3.

Referência: Processo nº 1250.01.0008131/2021-18 SEI nº 35011733
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA Órgão Solicitante Número do Pedido
de Compra

Número da Unidade de
Compra

 02/09/2021 CENTRO DE GESTÃO DOCUMENTAL -
CGDOC        1250133 000038                 1250133

 

Responsável pelo Pedido POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Nome: Marcelo França Rezende, 2º Ten PM
E-mail: marcelofrancarezende@yahoo.com.br
Ramal para contato: (31) 33070439

Centro de Gestão Documental/CGDoc

 

1. OBJETO: SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM  ELETRÔNICA E GUARDA
DE SEGURANÇA
 
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa
prestadora de serviços técnicos especializados em  microfilmagem eletrônica, para
digitalizar e microfilmar os documentos que compõem o acervo do Centro de Gestão
Documental da Polícia Militar de Minas Gerais, compreendendo os serviços de
organização, ordenação, preparação, montagem dos filmes,
digitalização, microfilmagem eletrônica, indexação automática ou manual dos
documentos, processamento, inspeção técnica, revisão, duplicação de microfilmes,
bem como a custódia de microfilmes e de microfichas originais em arquivo de
segurança. Além disso, o fornecimento e suporte ao software de GED – 3 (três)
licenças e pacto acessório de cessão de equipamentos conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste documento.
 

Lote Item

Código
do
item
no
SIAD

Quant. Unid. de
aquisição Descrição do item CATMAS

1.200.000

Organização,
preparação,  ordenação,  indexação
automática ou manual,
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ÚNICO

 

1 92282
1.200.000
 

1 Unidade digitalização de documentos para
microfilmagem eletrônica, com
imagens capturadas frente e
verso quando existir.

  2 90190
 
1.200.000
 

1 Unidade Serviços de microfilmagem
eletrônica de documentos.

3 92290
 
84.042
 

1 Unidade
Custódia de microfilmes rolo 16mm
x 215pes em arquivos de
segurança caixas com os
respectivos rolos.

4 92304 704.520 1 Unidade
Serviço de custódia de microfichas
originais em arquivo de segurança,
originadas de microfilmagem

5 92312 01 1 Unidade Serviço de duplicação de
microfilmes em custódia

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO
1.1.1. A CONTRATADA  deverá observar as normas estabelecidas na Lei 5.433,
de 08 de maio de 1968; Decreto 1.799, de 30 de janeiro de 1996 e o  Decreto Federal
nº 10.278, de 18 de março de 2020 e alterações, independente de transcrição, para
execução do serviço.
1.1.2. Serviços de organização, ordenação, preparação, montagem dos filmes,
digitalização, microfilmagem eletrônica, indexação de dados automática dos
documentos, processamento, inspeção técnica, revisão, duplicação de microfilmes
e custódia de microfilmes e de microfichas originais em arquivo de segurança.
Espera-se perfazer um total de aproximadamente 1.200.000 (um milhão e
duzentos mil) imagens de documentos ano, divididos em cotas mensais de
100.000 (cem mil) documentos.
1.1.3. DIGITALIZAÇÃO
1.1.3.1.  As imagens devem ser capturadas em, no mínimo, 300 DPIs, em escala
de cinza, seguindo o disposto no Decreto Federal nº 10.278, de 18 de março de
2020 e alterações e, posteriormente, devem ser binarizadas e colocadas em formato
PDF/A, sendo que as imagens digitalizadas deverão ser capturadas utilizando-se
meios de compactações eficazes para que as mesmas fiquem com o menor tamanho
possível.
1.1.3.2. As imagens deverão ser capturadas frente e verso, simultaneamente,
numa única ação, visando garantir que todas as imagens sejam capturadas sem
correr o risco de perda de imagens válidas.
1.1.3.3. Os arquivos de imagens deverão conter identificação correta e precisa de
cada documento e respectiva quantidade de imagens.
1.1.3.4. A empresa CONTRATADA deverá utilizar software de captura e
tratamento de imagens com possibilidade de leitura das tecnologias de OCR, OMR,
Código de barras de todos os tipos.
1.1.3.5. Todos os softwares a ser utilizados nos processos (do sistema
operacional aos softwares de captura e tratamento de imagens) deverão ser
legalmente licenciados. Podendo a qualquer momento, ser solicitado pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA, suas licenças originais, caso não seja apresentado
no prazo estipulado pela área gestora do CONTRATANTE, a empresa poderá ser
penalizada nas forma da lei e nos termos deste edital.
1.1.3.6. Por se tratar de documentos a CONTRATADA deverá utilizar licenças de
digitalização, com os seguintes módulos e requisitos mínimos:
1.1.3.6.1. Gerar imagens por lotes;
1.1.3.6.2. Controle de alimentação, seleção, recorte, alinhamento automático,
rejeição de páginas 100% branca, controle de qualidade, indexação e exportação
com processo contínuo, automático e simultâneo sem que esses processos
imponham limitação à produção de imagens pelos scanners;
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1.1.3.6.3. Possuir a capacidade de melhoria de qualidade de imagem sem
necessidade de nova digitalização;
1.1.3.6.4. Possuir, pelo menos, os seguintes recursos para processamento digital
de imagens: detecção e tratamento de borda automático e manual, controle de
resolução (DPI), controle automático e manual de brilho e contraste, inversão,
rotação, zoom, remoção de ruídos;
1.1.3.6.5. Na digitalização dos documentos, deverá ser realizados os tratamentos
de contraste, brilho, enquadramento de imagem para o tamanho real (crop),
alinhamento de imagem (deskew), remoção de sujeiras (speckles), para a perfeita
visualização na tela de um microcomputador (via WEB) e a impressão com boa
qualidade;
1.1.3.6.6. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade em 100% das imagens
produzidas;
1.1.3.6.7. Para as imagens eletrônicas, a visualização deverá ser instantânea, do
documento na tela do computador, reduzindo o tempo gasto com localização de
documentos;
1.1.3.6.8. Deverá permitir impressão no todo e/ou em parte do documento
localizado, obtendo como se fosse uma fotocópia do documento arquivado através
de qualquer impressora;
1.1.3.6.9. As imagens deverão ser geradas em formatos do tipo TIFF, JPG, PNG
e PDF, que possam ser compartilhadas, sendo o acesso aos documentos feito
eletronicamente em rede local com segurança, através de software de propriedade
da CONTRATADA e em seus servidores de imagens e dados.
1.1.3.7. A CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA, a qualquer tempo e
sem custo adicional, os arquivos TXT's referentes aos documentos digitalizados.
1.1.3.8. Os equipamentos de captura de imagens (scanner) deverão ser
profissionais, não sendo permitido o uso de scanners multifuncionais, devido ao
tamanho das imagens geradas por estes equipamentos, prejudicando assim o tráfico
de imagens em rede, Web e etc.
1.1.3.9. Os equipamentos de captura de imagens (scanner) deverão possuir no
mínimo, as seguintes características técnicas:
1.1.3.9.1. A. Formato de papel suportado: A3, A4, A5, A6, ofício e carta; B.
Tecnologia de captura: CCD (Charged-CoupleDevice) ou CMOS (Contact Image
Sensor); C. Preto &Branco:1 bit D. Resolução ótica: 600 dpi; E.Tons de cinza: 256
níveis (8 bits); F. Profundidade de bits (saída de cor): 24 bits; G. Alimentação de
documentos: Manual e automática (ADF); H. Alimentador automático: Capacidade
mínima de 500 folhas; I. Detecção automática do tamanho do papel, permitindo
agrupar documentos de diferentes tamanhos na bandeja de entrada; J. Modo de
escaneamento: simplex (frente) e duplex (frente e verso); K. Velocidade mínima de
100 ppm (em modo paisagem, simplex); L. Velocidade de mínima 200 ipm(em modo
paisagem, duplex, Escaneamento frente e verso em uma única passagem; M.
Gramatura do papel: 60 a 120 g/m²; N. Possuir compatibilidade com os principais
formatos gráficos de mercado, inclusive TIF, GIF, JPG, PNG e PDF; O. Volume mínimo
diário de processamento: 30.000 folhas; P. Deve possuir dispositivo de detecção
ultrassônico de dupla alimentação; Q. Deve possuir capacidade de ajuste automático
de brilho e contraste; R. Deve possuir capacidade de alinhamento automático das
imagens dos documentos digitalizados.
1.1.3.9.2. A conversão de documentos em papel para o sistema de digitalização
deverá ser realizada seguindo o disposto no Decreto Federal nº 10.278, de 18 de
março de 2020 e alterações, em especial com os artigos 4º e 5º, bem como as
normas técnicas pertinentes, em observância da seguinte rotina.
1.1.4. MICROFILMAGEM ELETRÔNICA
1.1.4.1. Após a digitalização das imagens, a contratada deverá microfilmar
eletronicamente todas as imagens capturadas ou em parte, onde serão
microfilmados frente e verso dos documentos, em até dois níveis de blip e
numeração sequencial recompositiva, utilizando microfilme 16 mm X 65,5 metros
(215 pés) de alta definição e de primeira linha.
1.1.4.2. Os serviços de microfilmagem eletrônica deverão ser executados dentro
das melhores técnicas aplicáveis, com observância das orientações, procedimentos
operacionais e/ou determinações do Responsável pela Documentação, em
conformidade com a Lei 5.433 de 08/05/1968 e Decreto Lei nº 1.799 de 31/01/1996,
obedecendo aos seguintes requisitos técnicos obrigatórios a seguir:
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1.1.4.2.1. Redução de Imagens gravadas em formato compactado, aproveitando
melhor o espaço de armazenamento no microfilme, com redução entre 40x a 50x em
dois canais, Art. 3, e Art. 6 do Decreto nº 1799 de 30 de janeiro de 1996;
1.1.4.2.2. Resolução de 400 linhas por milímetro, em conformidade com o Art. 5 do
decreto 1799 de 30 de janeiro de 1996;
1.1.4.2.3. Os microfilmes serão entregues mensalmente  a CONTRATANTE
acondicionados em caixas especiais, apropriadas para seu armazenamento, bem
como uma mídia digitalizada para que seja alimentado o servidor local;
1.1.4.3. A CONTRATADA deverá duplicar os microfilmes originais em microfilme
diazo azul ou preto, de médio contraste 16 mm x 65,5 metros (215 pés). Para cada
microfilme original deverá ser gerado (1) um microfilme cópia. Os Microfilmes cópias
deverão, obrigatoriamente, serem acondicionados em caixas apropriadas. A
Indexação dos rolos de microfilmes cópias, se dará através de etiquetas auto-
adesivas, que deverão ser coladas na parte externa, superior das caixas e conter as
mesmas informações constantes no microfilme original, incluindo a palavra CÓPIA;
1.1.4.4. Os microfilmes originais gerados deverão ser revelados nas instalações
da CONTRATADA, utilizando componentes químicos (revelador e fixador) da mesma
marca dos microfilmes, com sistema de reposição de químicos automáticos durante
o processo, sendo esse procedimento obrigatório para microfilmes de 215 pés, com
o objetivo de manter a uniformidade da densidade dos mesmos, do início ao fim,
garantindo a qualidade em sua reprodução e arquivística, sendo este processo
monitorado e auditado por laboratório de notório reconhecimento, observando as
normas, conforme padrões ANSI /ISO 18.901 em atendimento ao Artigo 16, Inciso I,
II e III do Decreto 1.799 de 30/01/96, que garante a validade legal e durabilidade
arquivística do microfilme;
1.1.4.5. A CONTRATADA deverá fazer a "Revisão" dos microfilmes originais a fim
de se detectar possíveis falhas antes da entrega do microfilme cópia à contratante;
1.1.4.6. Custódia de 6958 (seis mil novecentos e cinquenta e oito) caixas de
microfilmes em rolo  16mm x 215 pés, em arquivos de segurança com os
respectivos rolos;
1.1.4.7. Custódia de 58.710 (cinquenta e oito mil e setecentos e dez) microfichas
originais em arquivo de segurança;
1.1.4.8. Duplicação de microfilme 16MM x 215 pés, de filmes sob sua custódia,
eventualmente, caso solicitado pela contratante;
1.1.4.9. A empresa vencedora do presente certame deverá colocar à disposição,
nas instalações do Centro de Gestão Documental da Polícia Militar de Minas Gerais,
durante toda a vigência do contrato, três (03) estações para pesquisa e digitalização
de microfilmes em rolo de 16mm, microfichas, jaquetas, cartão janela. As estações
deverão estar dotadas de scanners (leitor de microfilme) em linha de produção, com
peças de reposição disponíveis no mercado, com software de captura e tratamento
de imagem; microcomputador; solução para armazenamento de imagem
(GED/servidor local) com o objetivo de acessar o legado de documentos existentes
com aproximadamente  2 TB; impressora multifuncional a laser com suporte para
três (03) estações de trabalho, console (Work Station) de trabalho e cadeira especial
ergonômica,  para cada microcomputador. Os equipamentos de informática terão
as seguintes especificações mínimas:
1.1.4.9.1. SCANNER (LEITOR DE MICROFILME)

SCANNER DE MICROFILME QUANTIDADE:  03 (Três)

FABRICANTE: MODELO:

SUBITEM Descrição Unidade padrão /
Característica

Especificação
Mínima

1.  

 

Painel de controle do
operador

 

Display de LCD
gráfico com quatro
botões de controle do

300 x 300 mm
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Características
gerais

operador

2.  Formatos de filme Tipo

Microfichas,
jaqueta, cartão-
janela,
microfilmes em
rolos de 16 mm

3.  

Possuir carregador para
filmes em rolo 16 mm com
suporte para microfichas,
jaquetas e cartão janela

---- Obrigatório

4.  Ampliação (lente) --- 13-27X

5.  Resolução de saída ---

200 a 600 dpi
ou superior

 

6.  Resolução óptica --- 400 dpi ou superior

7.  Velocidade de produção 60 ppm/120 ipm a 200
dpi e 300 dpi

-

8.  Rotação de imagem ---

Automática na
impressão; a
motor na
visualização

9.  Volume diário recomendado ---
3 mil
digitalizações
por dia

10.  
Mascaramento Manual por
LEDS, para proporcionar
economia de toner

--- Obrigatório

11.  Interface Vídeo (impressão
direta); PC (SCSI II) Obrigatório

12.  
Placa SCSI Adaptec 2940
Ultra Wide e cabo SCSI
compatível

--- Obrigatório

13.  Tecnologia de digitalização

CCD duplo,
intensidade da saída
em tons de cinza de
256 níveis (8 bits),
intensidade da
captura em cores de
48 bits (16 x 3) e
intensidade da saída
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em cores de 24 bits (8
x 3)

14.  Formatos de arquivos de
saída

TIFF, JPEG, PDF de
página única e de
várias páginas, PDF
em texto pesquisável,
PDF/A, Microsoft
Word, Microsoft Excel,
RTF, PDF
criptografado,

 

15. Opções de saída

Digitalização e envio
das informações para
um diretório
compartilhado,
impressora, e-mail,
servidor de fax,
unidade USB portátil,
FTP, sFTP, FTPS
(anônimo, autenticado,
com suporte de proxy)
e Microsoft
SharePoint

 

16. Protocolos de rede

TCP/IP, SMB, SMTP
autenticado (login,
texto sem formatação,
CRAM, NTLM), DHCP
(ou IP estático),
autenticação de
domínio de rede

 

Compatibilidade 17. Funcionamento compatível e
drivers Ambiente Windows 

Rede Elétrica 18. Tensão de alimentação e
frequência V-Hz 100/230 V a 60

HZ

Software 19.

Acompanhado de software
de tratamento de imagens
em português com as
seguintes características
mínimas:

- Digitalização de
microfilmes em rolo 16 mm,
jaquetas, microfichas, cartão
janela, em formatos TIFF,
Jpeg, disponibilizando na
tela do equipamento
possibilitando a simples
consulta ou envio para
pontos da rede, impressora
ou via internet;

- correção automática de
inclinação de imagens;

- remoção de bordas pretas;

- indexação de até 5
campos para posteriores
pesquisas;

                            Obrigatório
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- opção de gerar um formato
específico para CD-R.

Suporte de
Serviços

20. Treinamento on site para
operadores do equipamento                               Obrigatório

21.

Prazo de solução do defeito
do equipamento: 24 (vinte e
quatro) horas, caso o defeito
não seja solucionado, o
equipamento deverá ser
substituído por outro da
mesma especificação ou
superior em até 5 (cinco)
dias úteis.

                              Obrigatório

 

1.1.4.9.2. SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGEM

ÍTEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 01
(um) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

1 Processador 01 (um)

Processadores com no mínimo de 12 núcleos cada
e 24 threads. Os processadores devem possuir
tecnologia multicores ou superior, com dissipador e
cooler apropriados.

2 Memória RAM 64 GB

Deverá possuir a tecnologia DDR4 ou superior para
as memórias e suportar, no mínimo, a instalação de
24 (vinte e quatro) módulos de memória em cada
servidor.

Deve possuir correção de erros Error-Correcting
Code memory – Advanced ECC ou similar, DDR-4
(2.400 MHz, do tipo R-DIMM ou LR-DIMM,) ou
superior, instalada em módulos de 32GB ou
superior.

Os tipos de pentes de memória RAM instalados no
servidor devem ser iguais.  A placa mãe deverá
suportar, no mínimo, 192 GB (cento e noventa e dois
giga bytes) de memória.

3 Armazenamento

04(quatro) discos
SSD

Os discos rígidos devem ser “HOT-SWAP” com
tecnologia SSD (Solid State Drive), velocidade
mínima de 6Gbps, com capacidade de
armazenamento de 480 (quatrocentos e oitenta) GB
ou superior (cada disco). Devem ser do tipo
"enterprise" bem como homologado para o servidor
ofertado pelo fabricante do servidor.

8TB (mínimo) em
HDD

As unidades de discos com tecnologia HDD (Hard
Disk Drive) interface SAS com capacidade de
armazenamento de 8 (oito) terabytes ou superior e
velocidade de 7200 RPM. Poderão  ser ofertados
componentes com configuração e
desempenho superior. Os discos HDD deverão
estar em RAID 5 associado a 02(dois) discos em
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“spare”.

4 Interfaces

4 (quatro)
interfaces Gigabit
Ethernet,
100/1000Mb/s
base- T (RJ45 –
mídia metálica)

Conformidade com o padrão IEEE 802.3, IEEE
802.3u e IEEE 802.3ab; Função autosense para
seleção de taxa de Transferência (100/1000 Mbps);
Suporte em software (driver) para TCP/IP, MS
Windows Server 2012 ou superior e Linux.

02 (duas) placas
de rede
independentes de
1GbE

cada placa de rede deverá possuir no mínimo 02
(duas) interfaces de 1GbE, ou seja, cada placa de
rede deverá ser no mínimo “dual port”.

01 Conexão VGA Adaptador de vídeo com resolução VGA ou
superior.

5 Placa Mãe

24 Slot's de
memória

deverá possuir a tecnologia DDR4 ou superior para
as memórias. A placa mãe deverá suportar, no
mínimo, 192 (cento e noventa e dois gibabytes) de
memória.

No mínimo 03
slots PCI-Express,

sendo no mínimo 02 slots de 16x poderão ser
ofertados equipamentos com configuração superior,
contanto que garanta os valores e os tipos de slots
descritos.

BIOS

BIOS desenvolvido pelo mesmo fabricante do
equipamento ou licença OEM para comercialização.
Possibilidade de inicialização pelo CD-ROM ou
DVD-ROM ou HDD.

6 Controladora de
discos

no mínimo, 01
(uma)

controladora SAS ou superior, cache mínimo de
4GB, suportando o mínimo de 8 (oito) dispositivos
internos, acompanhada de cabos de conexão.
Deverá oferecer, no mínimo, suporte a RAID 0, 1 e
5. Poderão ser ofertados componentes com
configuração e desempenho superior.

7 Sistema
operacional Windows ou Linux Suporte aos Sistemas Operacionais Windows

Server 2019 e Linux (Red Hat e Suse)

8  01 Kit de
montagem

Deverá ser fornecido Kit para montagem (fixação)
no rack do tipo "deslizante" ReadyRails, com
organizador de cabos; para cada unidade de
servidor

9 Monitor           01

Possuir monitor de vídeo com tecnologia LED (LED
orgânico ou LCD iluminada por LED). Tela plana na
dimensão de, no mínimo, 23 polegadas, formato
widescreen (16:9). Totalmente compatível com o
computador ofertado.

O monitor deverá ser predominantemente da
mesma cor do conjunto ofertado, deverá possuir
todos os cabos e acessórios para interconexão com
o equipamento ofertado.
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10 Acessórios

Ventoinhas Sistema de resfriamento interno do gabinete com
ventiladores redundantes

02(duas) fontes
de alimentação
AC

O equipamento deverá possuir fontes de
alimentação (redundantes), “HOT-PLUG e HOT-
SWAP”. As fontes devem suportar tensão de 100V
a 240V. As fontes de alimentação deverão suportar
todos os dispositivos instalados oferecendo ainda
margem para suporte a futuras expansões do
hardware.

Cabos Todos os cabos de alimentação e interconexão do
equipamento.

Manual(is)

Deverá ser entregue documentação técnica
completa (manual em papel ou mídia com manual ou
link para download) emitida pelo fabricante do
servidor contratado, contendo suas espectivas
especificações e configurações.

Driver's

 Deverão ser disponibilizados, quando
solicitado, todos os drivers de instalação mídias
originais e configuração dos dispositivos ou
fornecer mídia recovery do fabricante do
equipamento com os mesmos ou ainda possibilitar
à contratante o direito de baixar (download) os
arquivos (drivers ou mídia de recovery) no site
fabricante do equipamento

11 Garantia
Todo período de
execução do
contrato

Atendimento “on-site”, 24x7 (vinte e quatro horas por
dia, sete dias por semana). Durante o período da
garantia, o fornecedor ou fabricante prestará
serviços de correção dos erros que forem
detectados no hardware/software, sem quaisquer
ônus adicionais para CONTRATANTE

12 Demais
características

Desempenho

O equipamento deverá ter desempenho “SPECint
rate base 2017”, mínimo de 270 (duzentos e
setenta) a ser comprovado através de informações
publicadas no site www.spec.org (“All SPEC
CPU2017 Results Published by SPEC” com
detalhamento em “CINT2017 Result” -
http://www.spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html
em Result - Base). Poderão ser ofertados
equipamentos com configuração de processadores
superior. Poderá ser feito comprovação com
servidores similares, do mesmo fabricante e da
mesma família.

 

Software
anti-Ransomware

O servidor e demais equipamentos da solução de
armazenamento (no mínimo no servidor e storage)
deve estar equipado com solução de prevenção e
mitigação de ameaças do tipo ”ransonware”
licenciado na modalidade “enterprise”, não sendo
aceito soluções gratuítas e/ou em teste.
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13 Componentes
de segurança Software Anti-vírus

O servidor deve contar com solução de prevenção e
solução contra ameaças do tipo “malwares,
spywares” baseadas em assinaturas. A solução
pode estar integrada à solução “anti-ransonware”,
porém não pode possuir limitações ou condições de
proteção.

Autenticação

Sem prejuízo para os mecanismos de autenticação
das aplicações hospedadas no servidor de imagem
deve ser providenciado a configuração de
autenticação à toda a solução de armazenamento
(Servidor, storage e nobreak), sendo no mínimo
deve ser implementado o protocolo RADIUS.

14 Backup Backup

O servidor deve possuir software de backup
instalado e configurado para gravação em mídia
externa. A configuração da solução de backup deve
estar configurada para a produção de backup’s
incrementais diários, sendo recomendado a sua
integração com a aplicação GED. Devem ser
configurados os backup’s de dados(volumes) e dos
log’s do servidor, de forma automática e
criptografados com suporte AES (Advanced
Encryption Standard) . Deve implementar, no
mínimo, a função WORM (write once, read many)

15

Demais
componentes
integrantes da
solução de
armazenamento

Storage NAS

Deve ser fornecido storage NAS, integrado ao
servidor de imagens na modalidade DAS (Direct
Atached Storage), e neste ser registrados os dados
em backup. O storage precisa possuir capacidade
igual ou superior a capacidade de armazenamento
do servidor de imagens. O storage deve ser
fornecido, instalado e configurado no ambiente da
contratada.

Nobreak

Deve ser fornecido nobreak, novo, montado em
RACK com baterias internas novas, com
capacidade de autonomia mínima de 30(trinta
minutos) assegurar energia ininterrupta para os
equipamentos instalados no RACK. O nobreak
deve ser homologado para funcionamento integrado
com os demais equipamentos do RACK (Servidor e
Storage NAS), possuir funcionalidade integrada e
configurada de “desligamento suave” ou “shutdown”
seguro do servidor e storage após a detecção de
carga de baterias abaixo de 30% da capacidade. O
nobreak deve ser fornecido, instalado e configurado
no ambiente da contratada.

Níveis de

Severidade:

Níveis de Severidade:

 

Severidade 1 – Crítica: compreende problemas
graves que impedem o cliente a executar funções
críticas da solução de armazenamento de imagens.

 

Severidade 2 – Alta: o cliente é apto a executar uma
função de trabalho, mas o desempenho dessa
função está degradado ou gravemente limitado.

 

Severidade 3 – Média: o desempenho da função de
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16

Acordos de
SLA (Service
Levell
Agreement)

trabalho feita pelo cliente não foi afetado
significativamente.

 

Severidade 4 – Solicitação: com impacto mínimo no
sistema e abrange solicitações de recursos e outras
questões não críticas.

Suporte técnico

remoto: Acionado
por telefone ou

ferramenta WEB e
realizado através
de ferramenta de
suporte remoto.

Conforme nível de severidade:

 

Nível 1 – 30 minutos, em uma base de 8 horas por
dia e 5 dias por semana

 

Nível 2 – 2 horas, em uma base de 8 horas por dia e
5 dias por semana

 

Nível 3 – 4 horas, em uma base de 8 horas por dia e
5 dias por semana

 

Nível 4 – 6 horas, em uma base de 8 horas por dia e
5 dias por semana.

Suporte Técnico
no local acionado
por telefone ou
ferramenta

WEB. Utilizado
em situações em
que o suporte no
local seja
necessário.
Realizado após

diagnóstico inicial.

Conforme nível de severidade*:

Nível 1 – 4 horas, em uma base de 8 horas por dia e
5 dias por semana

 

Nível 2 – 6 horas, em uma base de 8 horas por dia e
5 dias por semana

 

Nível 3 – Próximo dia útil, horário comercial local

 

Nível 4 – Próximo dia útil, horário comercial local A
instalação de todas as peças deve ser realizada
pela contratada como parte do suporte local,
obedecendo SLA supracitado. A lista de peças
deverá estar em conformidade com a Tabela de
Garantia e Manutenção dos produtos da fabricante.

 

1.1.4.9.3. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
 

ITEM          DESCRIÇÃO
UNIDADE
PADRÃO /
CARACTERÍSTICA

ESPECIFICAÇÃO
MÍNIMA

QUANTIDADE: 02       
              (Duas)

1 Funções ---

Impressão
Monocromática,
cópia,
digitalização
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2 Tecnologia de impressão --- Laser/Led  

3 Velocidade de impressão
(Carta/Letter) ppm 40  

4 Resolução de impressão dpi 1200 x 600  

5
Impressão, cópia e
digitalização frente e verso
automático

--- Obrigatório  

6 Manuseamento de papel
entrada ---

Bandeja de
entrada para 250
folhas

 

7 ADF Capacidade 50 folhas  

8 Manuseamento de papel de
saída --- Bandeja de saída

para 50 folhas  

9 Emulação  PCL 6  

10 Processador Hertz 1000 MHz  

11
Configuração da
impressora através de
página HTTP (endereço IP)

--- Obrigatório  

12 Resolução de cópia dpi 600 x 600 dpi  

13 Tipo de digitalização Tipo cores  

14 Digitalização Duplex --- Obrigatório  

15 Digitalização para USB --- Obrigatório  

16 Redução/ampliação da
cópia % 25 ~ 400%  

17 Resolução do scanner dpi 1200 x 600  

18 Formato de arquivo de
digitalização --- PDF e JPEG  

19 1 porta para rede Ethernet
10/100/Mbps --- Obrigatório  
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20 Wireless --- Obrigatório  

21 Alimentação Volts / Hertz 110 ou 127V /
60Hz  

22
Deverá acompanhar
insumos para impressão de
minimo 13.000 paginas

--- Obrigatório  

23
Manual de
operação/configuração da
impressora.

Idioma Inglês ou
Português  

24 Entrega Prazo 30 dias  

25 Garantia on-site Prazo 36 meses  

 

1.1.4.9.4. ESTAÇÃO DE TRABALHO COM MICROCOMPUTADOR.

ESTAÇÃO DE TRABALHO COM DESKTOP - QUANTIDADE: 04 (QUATRO)

 PROCESSADOR  

1.1
Microcomputador com arquitetura x86 corporativa (AMD Ryz ou Intel
Core), com suporte 32 e 64 bits, utilização de sistemas operacionais de
64 bits e controlador de memória.

Exigido

1.2 Processamento gráfico integrado ao processador. Exigido

1.4 Quantidade mínima de núcleos reais 4

1.5 Quantidade mínima de Threads 6

1.7 Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle
do clock do processador com base na utilização da CPU Exigido

1.8

Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita
refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em
sua capacidade máxima ininterruptamente, em ambiente não refrigerado,
e sistema de arrefecimento (cooler) com controle de velocidade de
acordo com a temperatura (rotação inteligente).

Exigido

1.9 Suporte AES (Advanced Encryption Standard) para criptografia de
dados, ou superior Exigido

1.10

O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na proposta de
fornecimento. O processador deverá estar em linha de produção pelo Exigido
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1.10 fabricante e ter sido lançado a partir de janeiro de 2019, inclusive. Não
serão aceitos processadores descontinuados.

Exigido

1.11 TDP (Thermal Design Power) máximo. 35W

2 MEMÓRIA RAM  

2.1 Memória SDRAM Tipo DDR4 frequência mínima de MHz DDR4- 2666

2.2 Tamanho mínimo (em módulo único ou dois módulos idênticos): 16 GB

3 ARMAZENAMENTO  

3.1 Unidade de armazenamento de estado sólido SSD (Solid State Drive)
interna, com tecnologia MLC ou TLC. Exigido

3.2 Utilização de padrão NVMe com interface PCI express e taxa de no
mínimo 2.000MB/s para leitura e 1.000MB/s para escrita. Exigido

3.3 Capacidade nominal de armazenamento em SSD: 256 GB

4 PLACA-MÃE  

4.1
A placa-mãe deve prover suporte às especificações do respectivo
equipamento para o processador, memória RAM, interface de vídeo e
unidade de armazenamento

Exigido

4.2
Suporte ao Módulo de Plataforma Confiável (TPM), versão 2.0 ou
superior. Serão aceitas as formas de implementação do TPM: discreta,
integrada e de firmware.

Exigido

4.3
Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no
gabinete que permita a detecção de abertura, ainda que o equipamento
esteja desligado da fonte de energia.

Exigido

4.6 Capacidade de inventário remoto de hardware Exigido

4.7 Suporte a gerenciamento de energia EnergyStar EPA, APM/ACPI BIOS
v1.0 ou superior Exigido

4.8 Suporte a boot por dispositivo conectado à porta USB (exemplo:
pendrive) e pela rede. Exigido

4.9 Suporte aos padrões de gerenciamento WMI (Windows Management
Instrumentation) Exigido

5 INTERFACE  
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5.1

Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface de vídeo digital (HDMI ou
DisplayPort) e 01 (uma) interface de vídeo analógica (VGA), ou 02 (duas)
interfaces de vídeo digital (HDMI ou DisplayPort) com o fornecimento do
respectivo conversor VGA; compatíveis com as interfaces disponíveis nos
monitores ofertados, de forma a possibilitar a utilização de, no mínimo, 02
(dois) monitores simultâneos, com opções para imagem duplicada e
extensão da área de trabalho..

Exigido

5.2

Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces USB frontais: podendo ser
ambas do tipo USB 3.0 Tipo A (padrão) ou ambas superiores ou uma
USB 3.0 Tipo A (padrão) ou uma superior e uma USB 3.0 Tipo C ou uma
superior; na parte traseira: 02 (duas) interfaces com no mínimo USB 3.0
Tipo A (padrão) ou superiores bem como 02 (duas) USB 2.0 – não sendo
permitida a utilização de hubs.

Exigido

5.3 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6 Gbps), ou superior,
compatível com a unidade de armazenamento ofertada. Exigido

5.4
Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit Ethernet
(10/100/1000), com autosense, full-duplex, configurável por software,
suporte aos padrões PXE 2.0.

Exigido

5.5
Controladora de rede wireless b/g/n/ac integrada ao gabinete, com pelo
menos 01 (uma) antena externa de, no mínimo, 1,5 dBi de ganho. Não
será aceita solução USB para as interfaces de conectividade.

Exigido

 Possuir interfaces para áudio estéreo de 16 bits (mic-in e line-out),  

5.6 sendo pelo menos 01 (uma) mic-in e 01 (uma) line-out na parte frontal do
gabinete, podendo ser do tipo combo. Exigido

6 BIOS  

6.1 Total compatibilidade com ACPI (Advanced Configuration and Power
Management Interface) Exigido

6.2 Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo flash EPROM Exigido

6.3 Deve suportar atualizações remotas (via software de gerenciamento) ou
atualizações do próprio BIOS em modo on-line (conectado à internet) Exigido

6.4

O fabricante do equipamento deverá possuir direitos de edição do BIOS
com o fornecimento de atualizações sempre que necessário, seja para
compatibilizar com novas versões do Sistema Operacional ou para
corrigir qualquer problema verificado durante a vida útil do equipamento.

Exigido

6.5 Estar em conformidade com a especificação SMBIOS (System
Management BIOS) Exigido

6.6 Possuir suporte aos padrões de gerenciamento WMI (Windows
Management Instrumentation) Exigido
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6.7 BIOS em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5. Exigido

6.8 Permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem “.ISO” e/ou
“.IMG” via dispositivos de armazenamento USB (pendrive) Exigido

6.9
Permitir controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma
para inicializar o computador, outra para alteração das configurações de
BIOS.

Exigido

6.10 Permitir que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via
setup Exigido

6.11
Possuir sistema de controle de intrusão, compatível com o sensor de
intrusão do gabinete, de forma a permitir a detecção de abertura do
gabinete.

Exigido

6.12 Possuir funcionalidade que permita habilitar e desabilitar interfaces USB
(individualmente). Exigido

6.13

Possuir campo não editável com o número de série do equipamento
gravado em memória não volátil e campo editável que permita inserir
identificação customizada (identidade patrimonial com pelo menos 10
caracteres), capturáveis por aplicação de inventário.

 

6.14
Possuir sistema de diagnóstico de hardware com análise da CPU,
memória, HD, USB e Placa Mãe. O sistema de diagnóstico deve ser
capaz de ser executado na inicialização do POST.

Exigido

6.15

Possuir funcionalidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após
tempo determinado no sistema operacional com religamento por
acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse (função
Suspend ou Sleep ou Standby).

Exigido

6.16
Possuir métodos de criptografia robusta para verificar a integridade do
BIOS em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678.

Exigido

6.17
Possuir ferramenta que possibilite a formatação definitiva dos dispositivos
de armazenamento internos ao equipamento, desenvolvida em acordo
com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 27040:2015.

Exigido

7 SISTEMA OPERACIONAL  

7.1

Possuir instalado e licenciado o sistema operacional Microsoft® Windows
10 Professional 64 bits, para uso corporativo, em Português do Brasil (PT-
BR), na modalidade OEM, com a respectiva chave de ativação gravada
na memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação
do Sistema Operacional e acompanhado da respectiva documentação.

Exigido

7.2 A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA deve permitir a ativação
do sistema operacional através da leitura da chave armazenada na BIOS Exigido
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7.3
O fabricante deve disponibilizar website para download gratuito de todos
os drivers de dispositivos, BIOS e firmwares para o microcomputador
ofertado, incluindo correções e atualizações.

Exigido

7.4

O equipamento deverá ser fornecido com imagem padronizada e
funcional do ambiente de trabalho do CONTRATANTE. O serviço de
replicação de imagem completa do equipamento deverá ser prestado
pela CONTRATADA. O prazo para criação e validação da imagem matriz
será acrescido ao prazo total de entrega dos equipamentos. As despesas
de transporte, seguros e embalagens, referentes à entrega e a devolução
do equipamento matriz correrão por conta da CONTRATADA.

Exigido

8 CONTROLADORA DE VÍDEO  

8.1 Controladora de vídeo. integrada

8.2 Suporte a alocação e fornecimento de memória mínima. 1 GB

8.3 Resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 60 Hz e suporte a todas as
resoluções do monitor ofertado e suporte mínimo a 16 milhões de cores Exigido

8.4 Drivers compatíveis com o sistema operacional do equipamento
(Windows 10 64 bits) Exigido

8.5 Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e DIRECTX 12, ou versões superiores Exigido

8.6 Suporte para utilização de, no mínimo, 2 (dois) monitores simultâneos,
com opções para imagem duplicada e extensão da área de trabalho. Exigido

9 TECLADO  

9.1 Possuir teclado padrão ABNT-2 com ajuste de inclinação e conexão USB,
integralmente compatível com o computador ofertado. Exigido

9.2 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado Exigido

10 MOUSE  

10.1

Possuir mouse com tecnologia óptica OU laser de conformação
ambidestra (simétrico), com botões esquerdo, direito e scroll central
(próprio para rolagem) e conexão USB, compatível com o computador
ofertado.

Exigido

10.2 Deve ser acompanhado de mouse pad com superfície adequada para
operação. Exigido

10.3 Resolução mínima de 800 dpi; Exigido
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11 GABINETE  

11.1 Volume Máximo do Gabinete 1,5 

11.2 Formato do gabinete  

11.3
O gabinete do equipamento deve ter apresentação discreta, para uso
corporativo. Não deve possuir cantos, arestas ou bordas cortantes. Não
deve possuir “efeitos” de iluminação ou transparências.

Exigido

11.4

Permitir a abertura do gabinete e a remoção dos componentes (memória
e unidade de armazenamento) sem utilização de ferramentas
(funcionalidade tool less), sendo aceitos parafusos recartilhados para a
abertura do gabinete. Caso a unidade de armazenamento ofertada seja
do tipo M2 (conectada direto à motherboard ) serão aceitos parafusos
para essa unidade (recartilhados OU outro padrão do fabricante).

Exigido

11.5

Possuir sistema de refrigeração adequado ao processador e demais
componentes internos ao gabinete, dimensionado para garantir a
temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes considerando
a operação na capacidade máxima do microprocessador em ambiente
não refrigerado.

Exigido

11.6
Possuir ventilação preferencialmente nas partes frontal e traseira –
admitindo-se aberturas para ventilação adicional nas partes superior,
inferior e lateral.

Exigido

11.7
Possuir chave liga/desliga (do tipo botão ou touch) e luz de indicação de
computador ligado e de atividade da unidade de armazenamento, na
parte frontal do gabinete.

Exigido

11.8 Possuir conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita
interface tipo combo. Exigido

11.9

Possuir alto-falante integrado ao gabinete ou placa mãe, interno ao
gabinete, com capacidade de reproduzir os sons do sistema e áudios
MP3, WMA, entre outros provenientes de arquivos, mídias e internet. O
alto-falante deverá se desligar automaticamente, sem qualquer tipo de
interferência do usuário, quando da conexão de um fone de ouvido ou
caixas de som externas.

Exigido

11.10

Possuir fonte de alimentação com Tensão de entrada CA 110/220V a 50-
60 Hz, com seletor automático, dimensionada para suportar a
configuração máxima do equipamento, eficiência mínima de 80%
(comprovado por laudo técnico reconhecido) e acompanhada de cabo de
alimentação no padrão NBR 14136.

Exigido

11.11 Apresentar baixo nível de ruído, conforme a NBR 10152 ou ISO7799:1999. Exigido

11.12

Possuir sistema de alerta primário, speaker (beep) interno, com
capacidade de reproduzir os sons de alerta e alarmes gerados por
problemas de inicialização, podendo o speaker (beep) estar integrado a
placa mãe.

Exigido
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11.13 Possuir sensor de intrusão integrado, capaz de detectar a intrusão por
abertura indevida do gabinete. Exigido

11.14 Ser compatível com instalação de solução de segurança física padrão
kensington (anilha/abertura) ou similar. Exigido

12 MONITOR DE VÍDEO  

12.1 Quantidade de monitores de vídeo por microcomputador/conjunto: 1

12.2

Possuir monitor de vídeo com tecnologia LED (LED orgânico ou LCD
iluminada por LED). Tela plana na dimensão de, no mínimo, 23
polegadas, formato widescreen (16:9). Totalmente compatível com o
computador ofertado.

Exigido

12.3

Possuir chave liga/desliga (botão ou touch) e luz de indicação para
estados ligado/desligado/standby/sleep, na parte frontal do monitor.
Possuir funcionalidades para auto-ajuste de tela e controles digitais de
brilho e contraste. Possuir controle OSD para configuração do monitor
(em português ou inglês).

Exigido

12.4

Possuir resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 60Hz, suporte mínimo a
16 milhões de cores, brilho 250 cd/m² e tempo de resposta máximo de
8ms. Drivers compatíveis com o sistema operacional (Windows 10 64
bits).

Exigido

12.5

Possuir, no mínimo, 1 (uma) interface de vídeo digital (HDMI ou
DisplayPort), compatível com uma das interfaces de vídeo digitais
disponíveis no computador ofertado, acompanhada do seu respectivo
cabo (obs.: deve-se atentar à disponibilidade dos padrões de interfaces
de vídeo disponíveis no microcomputador ofertado, pois este deverá
suportar 2 (dois) monitores simultâneos em interfaces de padrões iguais
ou distintos).

Exigido

12.6

Permitir a conexão à interface de vídeo presente no microcomputador
sem a utilização de acessórios externos (adaptadores, conversores,
multiplicadores, divisores de sinal ou quaisquer outros dispositivos ou
adaptações que não correspondam a uma solução integrada)

Exigido

12.7

Fonte de alimentação interna do monitor, com tensão de entrada bivolt
automática, 100~224VAC e entrada de faixa de frequência de 50 a 60 Hz
automática, acompanhado de cabo de alimentação no padrão
NBR14.136, com extensão mínima de 1,50 metros do tipo “Y” para
conexão de dois equipamentos simultaneamente em uma única tomada.

Exigido

12.8

O monitor deverá possuir certificação EPEAT (Eletronic Product
Environmental Assessment Tool) ou Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo
Ecológico de acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e
ABNT NBR ISO 14024 OU equivalentes OU superiores, no mínimo.

Exigido

12.9
O monitor deverá ser predominantemente da mesma cor do conjunto
ofertado, deverá possuir todos os cabos e acessórios para interconexão
com o equipamento ofertado.

Exigido

Possuir solução que possibilite a fixação do gabinete ao monitor (fixação
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12.10

no próprio monitor ou em pedestal) no padrão VESA (OU encaixe em
outro padrão do fabricante), sem alteração ou limitação das condições de
ergonomia exigidas para o monitor (inclinação, rotação e ajuste de altura)
e acompanhada de todos os itens necessários à fixação (parafusos,
buchas e outros).

Exigido

13 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

13.1
Os equipamentos devem possuir garantia técnica do fabricante por
período de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, com cobertura de
assistência técnica on-site para todas as regiões do país.

Exigido

14 ACESSÓRIOS E CARACTERÍSTICAS GERAIS  

14.1

Quando não especificadas exceções, não serão admitidos equipamentos
modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral,
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro
procedimento ou emprego de materiais inadequados que adaptem
forçadamente o equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou
logicamente incompatíveis

Exigido

14.2

Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou
seja, todos os componentes externos e internos devem ser dos mesmos
modelos e marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos
equipamentos enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o
componente não mais se encontre disponível no mercado, admite-se
substituições por componente com qualidade e características idênticas
ou superiores, desde que aceito pelo CONTRATANTE, mediante nova
homologação.

Exigido

14.3

Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à
sua instalação bem como a de seus componentes. Todos os cabos
necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos,
com comprimento de, no mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta
centímetros).

Exigido

14.4 Cada equipamento deverá ser acompanhando de 01 (um) cabo de aço
com trava/lacre do padrão kensington ou similar do tipo chave/segredo. Exigido

14.5 O gabinete deve vir acompanhado de base antiderrapante para fixação
sobre mesa para uso na posição horizontal. Exigido

14.6
Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente
acondicionadas em embalagens individuais adequadas, de forma a
garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.

Exigido

14.7

Deve estar equipado com solução de prevenção e mitigação de ameaças
do tipo ”ransonware” licenciado na modalidade “enterprise”, não sendo
aceito soluções gratuítas e/ou em teste. O equipamento deve contar ainda
com solução de prevenção e solução contra ameaças do tipo “malwares,
spywares” baseadas em assinaturas. A solução pode estar integrada à
solução “anti-ransonware”, porém não pode possuir limitações ou
condições de proteção se for solução integrada.

 

15 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  
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15.1 Comprovar a eficiência energética do equipamento mediante
apresentação de certificado emitido por instituições públicas ou privadas. Exigido

15.2

emonstrar (mediante apresentação de catálogos, especificações,
manuais, etc) que os equipamentos fornecidos, periféricos, acessórios e
componentes da instalação não contém substâncias perigosas como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),
bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em
concentração acima da recomendada pela diretiva da Comunidade
Econômica Européia Restriction of Certain Hazardous Substances RoHS
(IN nº 1/2010 - Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI)
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão);

Exigido

15.3

Comprovar que o equipamento está em conformidade com a norma IEC
60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO ou
internacional equivalente para segurança do usuário contra incidentes
elétricos e combustão dos materiais elétricos.

Exigido

15.4

Todos os resíduos sólidos gerados pelos produtos fornecidos que
necessitam de destinação ambientalmente adequada (incluindo
embalagens vazias), deverão ter seu descarte adequado, obedecendo
aos procedimentos de logística reversa, em atendimento à Lei nº
12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em
especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
A empresa vencedora deverá aplicar o disposto nos Artigos de nºs 31 a
33 da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e nos Artigos de nºs 13 a 18
do Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, principalmente, no que
diz respeito à Logística Reversa.

Exigido

1.1.4.10. Cessão de 01 (uma) estação de trabalho (Work Station) para acomodar o
Servidor para pesquisas, alimentação e captura de imagens, via rede, e
cadeira ergonômica.
1.1.4.11. Cessão de 01 (um) leitor para pesquisa e revisão do "legado"
de microfilmes de 16mm, em linha de produção, e com peças de reposição
disponíveis no mercado, com as seguintes especificações mínimas: lâmpada 13,8v x
85w, tipo DED; controle remoto do motor; controle bidirecional de velocidade, desde
o mais lento ao mais rápido, com inspeção de quadro a quadro; sistema “Dual Lens”:
possui suporte para 02 objetivas; objetivas intercambiáveis de encaixe rápido, com a
magnificação compatível com cada necessidade como: 22x, 25x, 29x, 36x, 43x; tela
de 14x14 – 360mm x 360mm na cor azul; abertura automática da janela do plano do
filme; giro de imagem de 360º  através do prisma; scanner para o enquadramento do
fotograma; tensão em 127v; o com transformador 127/220v potência 165w; duas
intensidades luminosas alta e baixa; dotado de dois motores eletrônicos.
1.1.4.12. Cessão de uma Estação de Trabalho contendo um microcomputador e
um (Scanner) de Captura Descentralizada:
1.1.4.12.1. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SCANNER DE PRODUÇÃO
DE CAPTURA DESCENTRALIZADA

Velocidade

(color, A4):

70 ppm / 140 ipm (200 dpi)

60 ppm / 120 ipm (300 dpi)

Tipo do scanner: Duplex

Sensor dupla alimentação Ultrassônico

Tecnologia: Color Charged-Coupled Device (CCD)
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Fonte de Luz: Light Emitting Diode ( LED )

Modo de captura:

P&B / Halftone / Error Diffusion

Tons de cinza: 16 bits (input) / 8 bits (output)

Colorido: 48 bits (input) / 24 bits (output)

Profundidade color 24 bits

Recomendação diária: 10.000 folhas

Resolução óptica: 600 dpi

Resolução de saída: 75 a 1200 dpi

Tamanho do documento
242 mm x 356 mm (máx.)

50 mm x 50 mm (min.)

Gramatura ADF: 27~ 413 grs/m2

Digitalização de cartão: cartões rígidos, PVC, CPF, RG (até 1,25 mm)

Capacidade ADF: 100 folhas (75 g/m²)

Interface: USB 3.0 (compatível com USB 2.0 e 1.1)

Drivers: TWAIN, ISIS e SANE*

Formatos de compressão: TIFF G4 e JPEG

Formatos de saída:

TIFF, PDF, PDF Pesquisável, PDF/A, PDF com
Senha, PDF com MRC, RTF, TXT, JPEG, GIF, PNG,
BMP, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX,
HTML, XML, CSV

Fonte de saída: Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz (automático) Output:
24V, 2.0A

Sistema operacionais: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / Mac* / Linux*

1.1.5. O acesso remoto por meio de Software de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos (GED) com imagens em CLOUD (nuvem), deverá
possuir as seguintes características mínimas obrigatórias:
1.1.5.1. Disponibilização de até 05 (cinco) licenças de acessos simultâneos para
utilização de Software GED para consulta e controle de acesso, com imagens
disponibilizadas em CLOUD (nuvem);
1.1.5.2. Disponibilização de software de gerenciamento de conteúdo incluindo a
solução de workflow (GED/ECM), com todas as funcionalidades aqui especificadas
sem a necessidade de licenciamento ou aquisição de módulo em separado (All
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sem a necessidade de licenciamento ou aquisição de módulo em separado (All
features). Em nenhuma hipótese será adquirido licenciamento pela contratante;
1.1.5.3. Os documentos digitalizados, seus índices e textos reconhecidos devem
ser armazenados no repositório da solução de GED/ECM e hospedados em
infraestrutura de armazenamento em CLOUD "nuvem” na modalidade “on-demand”
fornecido por empresa habilitada a fornecer serviços na modalidade “as a service”;
1.1.5.4. Deverá ser disponibilizado acesso integral, durante o período de
contratação, ao software de gerenciamento de conteúdo incluindo a solução de
workflow (GED/ECM) que contemple, ao menos as funções de aprovação, alteração e
exclusão;
1.1.5.5. Deve possibilitar a gestão do ciclo de vida do documento contendo a:
publicação, aprovação, divulgação, visualização e descarte do documento. Deve
possibilitar ainda o controle de vigências, acompanhamento de alterações do
documento, geração de relatórios com lista mestra;
1.1.5.6. O software deverá operar na web, podendo operacionalizar em conjunto
com módulos desktops;
1.1.5.7. Deve possibilitar o acesso via browser pelos principais navegadores
Microsoft Internet Explore, Google Chrome, Mozila, Firefox e etc;
1.1.5.8. Permitir gerenciar diferentes formatos de documentos (no mínimo
Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project, Outlook; arquivos TIFF, GIF, JPEG, BMP,
PDF). Possuir visualizador interno ao software e acessar os arquivos pela execução
da respectiva aplicação sem abandonar o ambiente de gerenciamento de
documentos;
1.1.5.9. O sistema deverá gerar arquivos de log’s que identifique os acessos ao
sistema, discriminando: horário de acesso, identificação do usuário, documentos
acessados, modificações feitas, entre outras informações necessárias para auditoria;
1.1.5.10. O sistema deve possuir backup em infraestrutura remota e distinta da
infraestrutura de operação da solução;
1.1.5.11. A solução deve prever mecanismos de prevenção e combate a ataques,
no mínimo, do tipo ransonwares, malwares e negação de serviço (DDOS), intrusão e
sequestro de dados e credenciais. Implementação de firewall’s de borda e
autenticação de acesso;
1.1.5.12. Capacidade de armazenamento e visualização de documentos (Office,
PDF e P7S – PKCS#7) inicial de aproximadamente 2 TB e crescimento anual,
estimado de 500 GB;
1.1.5.13. Visualização de documentos nos formatos: PDF, pacote Office e
extensão P7S – PKCS#7 (Assinatura Digital);
1.1.5.14. Possua segurança em nível de tipo de documentos (grupos de usuários
X tipos de documentos) integrado com bases de usuários distintas dos usuários de
sistemas;
1.1.5.15. Permita pesquisar pelo conteúdo do documento com localização de
qualquer palavra (textos pesquisáveis) diretamente do tipo de documento, com
destaque para o resultado;
1.1.5.16. Permita a organização de documentos por relevância e data, bem como
filtrar por título, data, autor, publicador, etc;
1.1.6. A solução de armazenagem GED/servidor local para o "legado",
além das especificações do item 1.1.4.9.2, deverá também possuir as
seguintes características mínimas obrigatórias:
1.1.6.1. O GED/ECM deverá ser customizável às necessidades da CONTRATANTE,
que possibilite o completo gerenciamento do conteúdo, sem restrições de
funcionalidades existentes e não disponíveis;
1.1.6.2. Como a CONTRATANTE já possui um acervo "legado" de documentos
digitalizados, a contratada deverá migrar estes documentos digitalizados, com seus
respectivos índices para a nova solução de GED/ECM que será implantada. A
CONTRATADA deverá possuir ciência que o volume de dados "legados" é de
aproximadamente 2 TB (um terabyte), armazenados em discos virtuais hospedados
nas dependências da atual empresa de microfilmagem e digitalização, bem como no
"Servidor" alocado no Centro de Gestão Documental;
1.1.6.3. A solução deve possibilitar a integração ao atual GED (Software E2Doc)
permitindo no mínimo a funcionalidade de migração de dados entre as plataformas;
1.1.6.4. O software deverá permitir o acesso amigável dos documentos e deverá
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possuir sistema para assinatura digital pessoa física tipo ICP Brasil e verificação de
documentos assinados informando integridade do arquivo, validade da assinatura,
cadeia de certificação dos certificados;
1.1.6.5. A CONTRATADA deverá fazer a manutenção, assistência técnica e
atualização do software de GED no período de vigência do contrato, bem como
atender ao seguinte acordo de nível de serviço:

Severidade Análise Resolução
Máxima Cobertura

Alta 4 horas 12 horas 24 x 7

Média 8 horas 24 horas 8 x 5

Baixa 12 horas 40 horas 8 x 5

1.1.6.5.1. Baixa: informações, atualizações e outras atividades que não impactem a
operação da solução.
1.1.6.5.2. Média: atualizações, configurações e outras atividades que limitem mas
não impeçam a operação da solução pela contratante.
1.1.6.5.3. Alta: qualquer situação que impeça o acesso e operação pelo
contratante.
1.1.6.6. O sistema deverá prover meios para configurar o perfil de cada usuário
para permitir ou evitar que usuários possam modificar os documentos, os dados de
índice e demais informações referentes aos documentos digitalizados, incluindo as
funções de gerenciamento do sistema que devem permanecer “restritas”;
1.1.6.7. Deve possuir segurança do sistema por tipos de usuários (administrador,
somente leitura, etc.);
1.1.6.8. O sistema deverá prover um console que permita o gerenciamento
centralizado e a emissão de relatórios estatísticos e dados sobre quantidades de
documentos digitalizados e armazenados e outros dados anteriormente
relacionados;
1.1.6.9. Permita o controle da unicidade do documento;
1.1.6.10. Deve permitir o acesso a documentos sem a necessidade de download, e
nesta permitir a visualização de forma segura e controlada, contemplando recursos
de zoom, rotação e ajuste de imagem;
1.1.6.11. Possua ferramenta de pesquisa para importação e exportação dos
documentos diretamente da base de dados para assinatura digital em conformidade
com o ICP-Brasil;
1.1.6.12. Possua sistema sem limites de número de usuários;
1.1.6.13. Possua sistema de licenciamento definitivo, sem necessidade de
pagamento de manutenção mensal para consulta dos documentos digitalizados;
1.1.6.14. Os documentos devem ser organizados com pastas e metadados, tags
para classificar diferentes documentos, deve permitir comentários e notificações de
alterações realizadas, mapeamento de áreas e permissões configuráveis;
1.1.6.15. Possuir a funcionalidade que permita assinar digitalmente os documentos
em lote ou por unidade utilizando certificados reconhecidos pelas principais
instituições certificadoras;
1.1.6.16. Garantir armazenamento criptografado para assegurar a restrição de
acesso aos documentos e evitar redundância de informações;
1.1.6.17. Possibilitar a importação de arquivo avulso ou conteúdo completo de
pastas e subpastas;
1.1.6.18. Software deverá possuir a documentação em idioma português do Brasil;
1.1.6.19. Possuir acesso ao sistema com senha de segurança;
1.1.6.20. Possuir configuração de padrões mínimos de segurança para
composição de senha;
1.1.6.21. Possuir categorias de permissão conforme o usuário, com restrições de
acesso a índices e documentos predeterminados, e delimitações para consulta,
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inclusão e exclusão de documentos e operações de funções avançadas;
1.1.6.22. Possuir recursos de pesquisa e armazenamento;
1.1.6.23. Permitir ao usuário, pesquisar a partir de qualquer campo de índice ou
combinando múltiplos campos, com possibilidade de uso de operadores “E”, “OU”;
1.1.6.24. Permitir a pesquisa e recuperação de uma unidade de arquivamento
completa e exibir a lista de todos os documentos que a compõem, como uma
unidade e num único processo de recuperação. Ademais, possibilitar a pesquisa e
acesso aos documentos através da Internet;
1.1.6.25. Permitir vários usuários acessarem o mesmo documento ao mesmo
tempo em locais distintos;
1.1.6.26. Possuir modelo de licença, permitindo que o produto seja instalado em
máquinas e que a quantidade de acessos simultâneos seja limitada ao número de
licença adquirida, conforme item 1.1.6.36;
1.1.6.27. Permitir impressão das imagens;
1.1.6.28. Possuir módulo integrado para visualização via web;
1.1.6.29. Possuir controle de integridade de documentos digitalizados;
1.1.6.30. Permitir exportação de índices e/ou imagens;
1.1.6.31. Possuir a conversão de imagens TIFF, JPG para PDF;
1.1.6.32. Possuir sigilo das informações, segurança e preservação dos
documentos;
1.1.6.33. Deverá manter a integridade da informação por meio de controle de
vulnerabilidades, de métodos eficientes de autenticação, do controle de acesso e
métodos de processamento dos sistemas operacionais conforme a norma ISO/IEC
15.408, para segurança dos processos de sistema;
1.1.6.34. O procedimento de backup deve seguir as recomendações da norma
ISO/IEC 17799;
1.1.6.35. A empresa fornecedora deve comprovar que adota as melhores práticas
de proteção de dados, em conformidade com a lei 13.709 Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD). Serão aceitos como prova as certificações ISO 27001 e ISO
27701.
1.1.6.36. Cessão de 03 (três) licenças de software de GED/Servidor local,
desenvolvidos com tecnologia SOAP que permitam maior segurança quanto à
invasão e acesso não autorizado às imagens e banco de dados, tumbnails de
visualização rápida e possibilidade de acesso via Internet ao banco de dados e
imagens, políticas de segurança e acesso para recuperação e pesquisas dos
documentos digitalizados, possibilidade de localização simultânea para documentos
microfilmados e visualização de imagens digitalizadas dos microfilmes. O
fornecimento e suporte ao software de GED/Servidor, bem como as 3 (três) licenças,
deverá ser feito exclusivamente pela equipe da contratada durante toda a vigência do
contrato.
1.1.6.37. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente , ao término do contrato,
disponibilizar pelos meios eletrônicos próprios as imagens e seu respectivo banco de
dados na extensão de arquivos TXT, referentes aos documentos
digitalizados resultantes da presente prestação de serviços para a contratante, ou
para empresa por esta indicada.
1.1.6.38. A CONTRATADA deverá manter durante toda execução do contrato um
backup de todas as imagens geradas durante a prestação do serviço, podendo a
contratante solicitar, a qualquer tempo, todas as imagens geradas.
1.1.6.39. A CONTRATADA após a o vencimento do contrato de prestação de
serviço deverá manter as imagens preservadas por 12 meses, em caso de solicitação
da CONTRATANTE.
1.1.6.40. A prestação de serviços inclui a manutenção preventiva dos
equipamentos citados no presente objeto, com periodicidade de 90 (noventa) dias e a
manutenção corretiva, a ser prestada num prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contadas a partir de sua solicitação, através de profissionais treinados, com materiais
e peças de reposição. Caso o conserto não possa ser efetuado dentro desse prazo,
a CONTRATADA deverá substituir os equipamentos em até 5 (cinco) dias úteis, por
outro com as mesmas especificações sem prejudicar as atividades do CGDoc-PMMG.
 
1.2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:
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1.2.1. A empresa vencedora do certame deverá realizar o backup das imagens
geradas anteriormente (legado existente de aproximadamente 2 TB) no servidor
atual,  transferir os dados e disponibilizar para o novo servidor, que ficará alocado no
Centro de Gestão Documental. As imagens transferidas deverão ser acessadas e
visualizadas  pelo novo servidor.
1.2.2. A empresa vencedora deverá disponibilizar o acesso remoto às imagens
capturadas por meio de GED/CLOUD (nuvem), com licença para até 05
(cinco) acessos simultâneos. Além do acesso remoto via CLOUD a
CONTRATADA deverá disponibilizar, via comodato, o GED/Servidor local, conforme
item 1.1.4.9, para gerenciar o "legado" de aproximadamente 2 TB de documentos
existentes. 
1.2.3. A empresa vencedora receberá imediatamente,  após assinatura do
contrato a custódia de 6.958 (seis mil novecentos e cinquenta e oito) microfilmes, 
constantes do item 1.1.4.6 relativos ao passivo existente do contrato anterior, bem
como a custódia de 58.710 (cinquenta e oito mil e setecentos e dez) microfichas
originais em arquivo de segurança, constantes no item 1.1.4.7.
1.2.4. Do acervo inicial de microfilmes (6.958), constante do item
1.2.3,  recebido para custódia, será produzido e acrescido mensalmente mais
07 filmes, perfazendo ao final do contrato o total de 7.042 (6.958 filmes legado + 84
filmes produzidos) microfilmes. 
1.2.5. A duplicação de microfilmes a que se refere o item 1.1.4.8,
SERÁ EVENTUAL, e o seu uso se dará em casos específicos, mediante prévia
solicitação da CONTRATANTE. Assim, o valor referente a tal serviço, só constará na
Nota Fiscal, quando for efetivamente solicitado através de e-mail da CONTRATANTE e
por Ordem de Serviço da CONTRATADA, cuja documentação deverá ser juntada para
comprovação e recebimento definitivo pela Comissão Permanente de Avaliação e
Recebimento de Material - CPARM.

 

1.3. NORMAS DE MICROFILMAGEM PARA A CONTRATADA A CRITÉRIO
DA CONTRATANTE
1.3.1. CONCEITO 
1.3.1.1. Preparação e ordenação de documentos: Preparar os documentos
levando em consideração a retirada de grampos, clips, inserção de documentos
necessários para automatização do processo, inserir numeração nas páginas e
carimbo quando o documento estiver com legibilidade comprometida, colar
documentos pequenos e recuperar documentos rasgados, dilacerados, ordenar os
mesmos pelo número sequencial do localizador, expurgando possíveis documentos
desnecessários a serem definidos quando da implantação pelo gestor do contrato. 
1.3.1.2. Digitalização: As imagens devem ser capturadas em, no mínimo, 300
DPIs, em escala de cinza, seguindo o disposto no Decreto Federal nº 10.278, de 18
de março de 2020 e alterações e, posteriormente, devem ser binarizadas e colocadas
em formato PDF/A, sendo que as imagens digitalizadas deverão ser capturadas
utilizando-se meios de compactações eficazes para que as mesmas fiquem com o
menor tamanho possível.
1.3.1.3. Microfilmagem eletrônica de documentos: Após a digitalização das
imagens microfilmar eletronicamente todas as imagens capturadas ou em parte,
onde serão microfilmados frente e verso dos documentos, em até dois níveis de blip
e numeração sequencial recompositiva, utilizando microfilme 16 mm X 65,5 metros
(215 pés) de alta definição e de primeira linha. 
1.3.1.4. Processamento do filme: Transformar a imagem latente em imagem
real.
1.3.1.5. Revisão de microfilme: Inspeção técnica através da verificação da
qualidade visual, estética, e conferência de todas as imagens inseridas no
microfilme, bem como das imagens de abertura e encerramento, que devem seguir
os padrões definido na legislação da microfilmagem e seu decreto.
1.3.1.6. Duplicação de microfilme: Geração de uma cópia em filme diazo azul
ou preto, de médio contraste para manuseio.
1.3.1.7. Indexação de registros:  Proceder à indexação por item documental e
com os respectivos campos pré-definidos pelos gestores do contrato, quando de
sua implantação permitindo a localização de um determinado servidor dentro do
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respectivo microfilme. O sistema deverá permitir a consulta para localização do
documento microfilmado e digitalizado simultaneamente.
1.3.2. Além dos metadados mínimos exigidos pelo Decreto nº 10.278/20, a
contratada deverá indexar os documentos conforme as especificações abaixo:

Descrição Quantidade de caracteres Tipo de Campo Exemplo

Nº polícia                       9 Numérico 123456789

Nome do
servidor                    --- Letras João da Silva

Tipo
Documental                      --- Letras

Pasta funcional,
procedimento
administrativo...

1.3.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA GERAÇÃO DE MICROFILMES
ORIGINAIS:
1.3.3.1. Equipamento: (Microfilmadora Eletrônica)
1.3.3.2. Filme: Prata, 16mm X  65,5 metros (215 pés).
1.3.3.3. Redução: Entre 40 X a 50 X em dois canais.
1.3.3.4. Densidade entre 0,80 e 1.20 ( ideal, 1,00).
1.3.3.5. Forma de microfilmagem: Cine ou Comic.
1.3.3.6. Método de Microfilmagem: Duplex (frente e verso)
1.3.3.7. Microfilmagem no início e final de filme de carta de resolução.
1.3.3.8. Resolução: Mínima de 400 linhas/mm, permitida a variação de 30% (trinta
por cento) – conforme Decreto 1.799 art. 5° de 30 de janeiro de 1996, que
regulamenta a Lei n° 5.433 de 08 de maio de 1968).
1.3.3.9. Visando qualidade e total controle do processo, a CONTRATADA deverá
usar os insumos: microfilme, químicos e diazo de um mesmo fornecedor e
comprovar ter em seu quadro de efetivo número suficiente de operadores para
execução do serviço com experiência mínima comprovada em carteira de 1 ano.
(apresentar no envelope habilitação).
1.3.3.10. Não será aceito, em hipótese alguma, a utilização de estagiários na
execução dos serviços e nem funcionários que não estejam devidamente registrados
como funcionários da empresa.

 

1.3.4. ASPECTOS OPERACIONAIS PARA GERAÇÃO DE MICROFILMES
ORIGINAIS:
1.3.4.1. Conferir e datar a imagem de abertura e encerramento ( não serão
aceitas rasuras e/ ou erros no preenchimento);
1.3.4.2. Microfilmar os documentos de entrada e saída de cada sistema, na
ordem estabelecida;
1.3.4.3. Seguir a indicação de versos nos documentos e microfilma-los;
1.3.4.4. Após microfilmagem de cada pasta de servidor, acondicionar os
documentos devidamente na ordem que se encontravam anteriormente e amarrá-los
com firmeza, utilizando cadarço de algodão com largura mínima de 2 cm, com sua
devida sinalética e identificação, conforme item 17.1.23.
1.3.4.5. Acondicionar o filme original em caixa plástica original e a cópia em caixa
de papelão própria e especial com a devida identificação de seu conteúdo na parte
externa frontal conforme determina a legislação específica.

 

1.3.5. NÃO SERÃO ACEITAS FALHAS DE QUALQUER ESPÉCIE, COMO:
1.3.5.1. Arranhões graves no decorrer do filme afetando as informações;
1.3.5.2. Manchas e sombras de qualquer espécie afetando mais do que 30% do
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filme;
1.3.5.3. Velaturas graves no decorrer do filme;
1.3.5.4. Variações de densidade prejudiciais;
1.3.5.5. Omissão ou quaisquer problemas que vierem ocorrer prejudicando a
legibilidade da carta de resolução;
1.3.5.6. Densidade diferente da especificada;
1.3.5.7. Documentos microfilmados com dobras, desalinhamentos,
desfocamentos e sobreposições deverão ser retirados e re-microfilmados em termo
de correção;
1.3.5.8. Incorreções, omissões ou rasuras no preenchimento das imagens;
1.3.5.9. Descumprimento de orientações previamente informadas;
1.3.5.10. Posicionamento incorreto;
1.3.5.11. Falhas operacionais graves;
1.3.5.12. Erros que comprometam a estética do microfilme.

 

1.3.6. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO:
1.3.6.1. As imagens capturadas serão indexadas com até 05 (cinco) campos para
futuras pesquisas.
1.3.6.2. Devido ao sigilo das informações, em hipótese alguma o serviço poderá
ser terceirizado.
1.3.6.3. A licitante deverá apresentar no mínimo 02 atestados de fornecimento de
software de GED e suporte dado. 
1.3.6.4. A licitante deverá apresentar no mínimo 02 atestados de microfilmagem
eletrônica.
1.3.6.5. A empresa deverá apresentar atestado de digitalização de imagens a
partir do microfilme.
1.3.6.6. A empresa deverá ter em seu quadro de efetivo no mínimo 01 analista
com formação superior na área de Informática, responsável pelo suporte e
treinamento ao sistema de GED (apresentar currículo e cópia da carteira de trabalho).
1.3.6.7. A empresa deverá fornecer carta do desenvolvedor do software de GED
informando ser ele credenciado para dar suporte e treinamento.
1.3.6.8. Os documentos solicitados nos itens acima,  de serviços de digitalização,
deverão ser apresentados no ato da habilitação.

 

1.3.7. PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MICROFILMAGEM
ELETRÔNICA
1.3.7.1. Da Finalidade:  Padronizar as ações de preparação de documentos a
serem microfilmados, sendo realizada pela contratada no Centro de Gestão
Documental, sob a responsabilidade da Seção de  Microfilmagem e Digitalização de
Documentos.
1.3.7.2. Da Preparação:  A preparação de documentos é constituída de:
1.3.7.3. conferência;
1.3.7.4. expurgo;
1.3.7.5. extração de grampos e clips: os documentos serão dispostos em ordem,
retirando-se qualquer objeto estranho ao documento, além de cópias idênticas e
documentos indevidos;
1.3.7.6. páginas amassadas e/ou com ondulações deverão ser planificadas;
1.3.7.7. documentos de pequenas dimensões ou que contenham informações no
verso deverão ser afixados em folha de papel A4, observando a sequencia;
1.3.7.8. recuperação: para evitar perdas de informações, os documentos
rasgados, dilacerados ou frágeis serão reforçados para facilitar  manuseio nas
etapas operacionais;
1.3.7.9. ordenação;
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1.3.7.10. numeração.

 

1.3.8. FASES DA PREPARAÇÃO:
1.3.8.1. Conferência: é o ato de conferir os documentos conforme legislação
interna da Contratante;
1.3.8.2. Expurgo: é o ato de eliminar documentos desnecessários à
microfilmagem ( REPETIDO E ILEGÍVEIS PARA FINS DE MICROFILMAGEM);
1.3.8.3. Extração de grampos e clips: é o ato de extrair dos documentos, todos
os grampos e clips existentes, deixando os documentos soltos dentro da pasta
funcional ou outros dossiês;
1.3.8.4. Recuperação: é o ato de recuperar, remendar, colar, desdobrar os
documentos, deixando-os em condições de serem consultados e manuseados para
serem digitalizados e microfilmados;
1.3.8.5. Ordenação: é o ato de colocar todos os documentos em ordem
cronológica;
1.3.8.6. Numeração: é o ato de enumerar sequencialmente todos os
documentos, preferencialmente no centro superior do documento.

 

1.3.9. DA MONTAGEM DO FILME
1.3.9.1. A montagem do filme é o somatório dos documentos da contratante, ou
seja, pastas funcionais (PF) e suas respectivas atualizações, demonstrativos de
pagamento, bem como outros tipos de documentos e dossiês produzidos pela Polícia
Militar, até atingir aproximadamente 15.000 (quinze mil ) documentos, capacidade
média por filme.
1.3.9.2. O filme será montado em duas ou três partes em conformidade com a
documentação.

 

1.3.10. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MICROFILMES
1.3.10.1. Da Finalidade: Tem por finalidade inspecionar o serviço de revisão de
microfilmes.
1.3.10.2. Da Inspeção: A inspeção será procedida imediatamente após a revisão
de cada microfilme com emissão de um formulário (Controle de Microfilmagem).
1.3.10.3. Das Atribuições do Técnico de Inspeção:
1.3.10.3.1. O inspetor checará todas as ocorrências relatadas por todos os
operadores em todas as etapas, desde a preparação até a revisão.
1.3.10.3.2. Além de checar todas as ocorrências relatadas, o inspetor deve avaliar a
qualidade dos serviços de cada um dos operadores, verificando se os mesmos
omitiram ocorrências.
1.3.10.3.3. O inspetor será o responsável para decidir se haverá perda de
microfilme, para uma nova microfilmagem.
1.3.10.3.4. O inspetor assinará o controle de microfilmagem, atestando a qualidade
do serviço.
1.3.10.4. Das Ocorrências:
1.3.10.4.1. São classificadas como ocorrências, todas as alterações observadas no
processo de revisão do microfilme, que podem comprometer a sua qualidade.
1.3.10.4.2. As ocorrências classificam-se em:
1.3.10.4.2.1.densidade;
1.3.10.4.2.2.resolução;
1.3.10.4.2.3.documentos de entrada e saída;
1.3.10.4.2.4.imagens de abertura e encerramento;
1.3.10.4.2.5.omissão de documentos;
1.3.10.4.2.6.velaturas;
1.3.10.4.2.7.documentos manchados, desfocados, desalinhados;
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1.3.10.4.2.8.sobreposição de documentos;
1.3.10.4.2.9.arranhões;
1.3.10.4.2.10.espacejamento;
1.3.10.4.2.11.ausência de sinalética.

 

1.3.11. REVISÃO DE MICROFILMES
1.3.11.1. Da Finalidade: Avaliar o controle de qualidade de cada microfilme
produzido, original e cópia.
1.3.11.2. Da Revisão: A revisão é o ato de ler o filme observando-o
minuciosamente, com a finalidade de detectar fatores que comprometem a sua
qualidade. A CONTRATADA deverá fazer a "Revisão" após a inspeção técnica dos
microfilmes originais com a finalidade de detectar possíveis falhas antes da entrega
do microfilme cópia à CONTRATANTE.
1.3.11.3. Os fatores que colaboram para a qualidade de um filme são:
1.3.11.3.1. a ordenação correta dos documentos de entrada e saída;
1.3.11.3.2. o preenchimento das imagens de abertura e encerramento.;
1.3.11.3.3. nos filmes SMME de pastas funcionais, verificar após a imagem de
abertura, a listagem dos nomes, que será utilizada na indexação no sistema SIRH
feito pela contratante.
1.3.12. Da Perda do Microfilme
1.3.12.1. Haverá perda total do microfilme, quando nele for detectado a
ausência dos seguintes documentos:
1.3.12.1.1.   Carta de Resolução: documento utilizado para medir a resolução de um
microfilme;
1.3.12.1.2.   Imagens de Abertura;
1.3.12.1.3.   Imagens de Encerramento;
1.3.12.1.4.  Qualquer ocorrência diferente, o revisor deverá anotá-la no “Relatório de
Revisão”, para avaliação do Fiscal do Contrato (PMMG);
1.3.12.1.5.   Sombra de mão;
1.3.12.1.6.   Sobreposição de documentos;
1.3.12.1.7.   Arranhões;
1.3.12.1.8.   Espacejamento;
1.3.12.1.9.   Ausência de sinalética;
1.3.12.2. Também acarretará a perda do microfilme nos seguintes casos:
1.3.12.2.1. Quanto a erro nas imagens: Abertura e Encerramento:
1.3.12.2.2. Nome do órgão detentor dos documentos: Ausência em qualquer das
imagens ocasiona perda do microfilme;
1.3.12.2.3. Número do Filme: Qualquer número incorreto ocasiona perda do
microfilme;
1.3.12.2.4. Redação/Equipamento/Codificação/Código do sistema: Qualquer erro
deverá ser informado no “Relatório de Revisão” para avaliação;
1.3.12.2.5. Data de início e término: Ausência ou erro ocasionam perda do
microfilme;
1.3.12.2.6. Nome dos responsáveis e assinaturas: Ausência ou erro ocasionam
perda do microfilme;
1.3.12.2.7. Continuação ou continuidade de filme: Ausência ou erro deverão ser
informados no “Relatório de Revisão” para avaliação;
1.3.12.2.8. Resumo do filme/Ordem de colocação: Ausência ou erro deverão ser
informados no “Relatório de Revisão” para avaliação;
1.3.12.2.9. Início e Término: Erro nos dados preenchidos nos itens Início e Término
na Imagem de Encerramento deverá ser informado no “Relatório de Revisão” para
avaliação;
1.3.12.2.10.Omissão de documento ocasiona perda do microfilme.
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1.3.12.3. Erro de sequência: Os erros de sequência deverão ser informados ao
Técnico de Inspeção da CONTRATADA, no momento da revisão para avaliação e
decisão, se for o caso, de perda do microfilme;
1.3.12.4. Preenchimento: Erro de grafia, ou algum erro no preenchimento dos
dados, anotar no  “Relatório de Revisão”. Todos os dados completamente diferentes
dos documentos a ele pertencente, anotar no “Relatório de Revisão” os dados
corretos, para acerto na indexação do microfilme e observação em sua caixinha;
1.3.13. Retirada de Documentos de um Filme
1.3.13.1.  Retirada de Documento: é o ato de retirar documentos de um filme para
ser microfilmado em um microfilme posterior;
1.3.13.2. A retirada a que se refere o artigo anterior, será feita quando estes
estiverem misturados, ou qualquer documento (anverso e/ou verso) estiver omitido,
desfocado, dobrado *(P.I.), sobreposto *(P.I.), com sombra de mão *(P.I.),
manchados *(P.I.).  *(P.I.)= Prejudicando Informações e *(S.P.I.)= Sem Prejudicar
Informações;
1.3.13.3. Os documentos retirados, serão anotados no “Relatório de Revisão”;
1.3.13.4. Todos os documentos retirados do filme de origem, serão microfilmados
posteriormente em um outro filme, porém com a citação (através de um “TERMO DE
CORREÇÃO”) do filme de origem, com todas as informações necessárias, ou seja; Nº
de Filme,  Nº do PM, Nome do PM.

 

1.3.14. Do Procedimento de Retirada de Documentos
1.3.14.1. Sempre que um documento for retirado por problemas, será necessário
identificá-lo com uma sinalética contendo:
1.3.14.2. o código do sistema;
1.3.14.3. o número do microfilme;
1.3.14.4. o nome e o número do PM, ou Funcionário Civil (FC);
1.3.14.5. o número do documento e o motivo da retirada;
1.3.14.6. Os documentos retirados serão entregues, juntamente com o microfilme,
no final da revisão ao Fiscal do Contrato (PMMG), para que sejam novamente
encaminhados à preparação e inseridos em novos filmes, para ser feito o TERMO DE
CORREÇÃO com as informações necessárias ou seja, número do Filme, número e
nome do PM ou FC.

 

1.3.15. Do Limite: O limite máximo permitido de documentos retirados para
perda de microfilmes, será de 20 (vinte) documentos. Acima desse número, o
microfilme deverá ser repetido. Não poderá ocorrer a omissão de um servidor dentro
de um microfilme.

 

1.3.16. Da Qualidade Física do Microfilme: A qualidade física do microfilme
será composta de:
1.3.16.1. o processamento deverá ser executado dentro de padrões de qualidade,
visando o registro arquivístico do microfilme;
1.3.16.2. inspeção ótica, visibilidade perfeita, ausência de arranhões, manchas,
sujeiras do processamento ou qualquer dano físico;
1.3.16.3. densidade: valor abaixo de 0.80 e acima de 1.20 ocasiona a perda do
microfilme. O ideal é 1.00;
1.3.16.4. resolução: valor abaixo de 400 linhas/mm ocasiona a perda do
microfilme;
1.3.16.5. redução: entre 40 X a 50 X em dois canais;
1.3.16.6. emulsão: qualquer problema físico no microfilme (furo de emulsão,
arranhões, etc.) deverá ser apontado para avaliação e decisão, se for o caso, de
perda do microfilme;
1.3.16.7. equipamento: (Microfilmadora Eletrônica);
1.3.16.8. filme: Prata, 16mm X  65,5 metros (215 pés).
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1.3.17. Aspectos Operacionais:  Deverá ser observado no sistema SMME os
seguintes itens:
1.3.17.1. conferir e datar a imagem de abertura conforme item 1.3.24;
1.3.17.2. microfilmar os documentos de entrada na ordem estabelecida pela
CONTRATANTE;
1.3.17.3. microfilmar os documentos na ordem em que se encontram, dentro dos
pacotes que estarão devidamente identificados;
1.3.17.4. microfilmar os documentos seguindo a numeração e/ou indicação de
versos;
1.3.17.5. atenção: se for percebido pelo operador no ato da microfilmagem alguma
omissão de indicação nos filmes numerados (principalmente de verso importante já
conhecido pela prática da microfilmagem), o documento deverá ser microfilmado;
1.3.17.6.  não desalinhar os documentos;
1.3.17.7.  não omitir documentos;
1.3.17.8.  não sobrepor documentos;
1.3.17.9.  não desfocar os documentos;
1.3.17.10.  a microfilmagem de documentos não deverá ser inversa à forma
determinada;
1.3.17.11.  após cada servidor microfilmado, coloca-los com seus respectivos
documentos na mesma ordem em que se encontravam;
1.3.17.12.  após a microfilmagem de cada pasta funcional de servidor, amarra-los
bem firme com os documentos devidamente acondicionados e contendo suas
devidas sinaléticas de identificação;
1.3.17.13.  microfilmar os documentos de saída na ordem estabelecida pela
CONTRATANTE;

 

1.3.18. Procedimentos Operacionais
1.3.18.1. Quanto a duplicação de microfilmes:
1.3.18.2. Após a revisão e inspeção técnica, os originais serão duplicados em diazo
azul ou preto, de 2,5 mícrons. A cópia diazo é o filme com o qual o usuário trabalhará
(microfilme de manuseio);
1.3.18.3. Em caso de extravio ou dano em algum microfilme cópia, será solicitada a
duplicação do microfilme original, que estará armazenado no arquivo de segurança
da CONTRATADA;
1.3.18.4. A duplicação deverá ser executada seguindo padrões que possam
proporcionar a recuperação de informações com cópias de boa qualidade.
1.3.18.5. Deverão ser observados:
1.3.18.5.1. Tonalidade da cópia;
1.3.18.5.2. Variação de tonalidade da cópia;
1.3.18.5.3. Manchas, (*) sujeiras no cristal;
1.3.18.5.4. Arranhões;
1.3.18.5.5. Desfocamento;
1.3.18.5.6. Alinhamento das imagens.
1.3.18.6. *São resíduos que se acumulam no cristal da duplicadora que poderão se
transferir para o microfilme cópia provocando pequenas manchas podendo sobrepor
informações ou caracteres P.I.
1.3.18.7. Nestes casos, repetir a cópia procedendo antes a limpeza do cristal.
1.3.18.8. Responsabilidade: A empresa executora da duplicação.
1.3.18.9. Quanto à Indexação das Caixas dos Microfilmes no Sistema SMME, os
microfilmes serão acondicionados em caixas que externamente estarão indexadas
com as seguintes informações:
1.3.19.  No Topo da Caixa:
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1.3.19.1. conteúdo do microfilme;
1.3.19.2. número do microfilme;
1.3.19.3. sistema;
1.3.19.4. as caixas dos microfilmes de segurança (originais), deverão ser
identificadas;
1.3.19.5. as caixas dos microfilmes de manuseio (cópias), deverão ser
identificadas.
1.3.20. Na Face da Caixa:
1.3.20.1. nome do usuário (PMMG);
1.3.20.2. densidade e Resolução;
1.3.21. INÍCIO
1.3.21.1. Nº do PM:
1.3.21.2. Nome:
1.3.22. TÉRMINO
1.3.22.1. Nº do PM:
1.3.22.2. Nome:
1.3.22.3. Total de imagens;
1.3.22.4. Data da microfilmagem eletrônica;
1.3.22.5.  Abaixo dos dados de indexação ou nas costas da caixa, poderão ser
anexadas observações para orientação das pesquisas nos microfilmes.

 
1.3.23. GLOSSÁRIO
1.3.23.1. Resolução: é a capacidade de reproduzir detalhes de uma imagem. Em
um microfilme, é expressa em Nº de linhas por milímetro.
1.3.23.2. Carta de Resolução: documento utilizado para medir a resolução de
um microfilme.
1.3.23.3. Sinalética: símbolo e ou palavras utilizadas no processo de
microfilmagem, que servem para identificação de filmes, ou de documentos dentro
de um ou mais filmes.
1.3.23.4. Veladuras: ausência de cor clara em um filme (queimado).
1.3.23.5. Sombra de mão: sombras que aparecem em um microfilme, no campo
de informação, sobressaindo mais que os documentos microfilmados,
comprometendo o microfilme, pode ser PI (Prejudica a Informação) ou SPI (Sem
Prejudicar a Informação), ocorre durante o processo de microfilmagem.
1.3.23.6. Documento Sobreposto: documento microfilmado sobre outro.
1.3.23.7. Espacejamento: espaço entre uma imagem e outra.
1.3.23.8. Imagem: documento capturado por scanner.
1.3.24. FIGURA A - IMAGEM DE ABERTURA DE FILMES

IMAGEM DE ABERTURA

E M P R E S A

DETENTORA DA DOCUMENTAÇÃO:

P.M.M.G. – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

LOCAL DA MICROFILMAGEM: DATA: _____/__________/________.

FILME  Nº  _________ RESUMO DO FILME:
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REDUÇÃO:   Entre 40X a 50X
Este Filme contém dossiês do pessoal inativo, falecido e
excluído, conforme relação.

EQUIPAMENTO: Scanner

CODIFICAÇÃO: Numérica  

CÓDIGO DO SISTEMA: SMME  

A EMPRESA (_____), É REGISTRADA
NA SECRETARIA DOS DIREITOS DA
CIDADANIA E JUSTIÇA DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA PORTARIA Nº
99 DE 02/09/97, CONFORME
PROCESSO MJ Nº 08000.018039/97-
46

TERMO

A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE
DESTE FILME FOI SUBMETIDA A
PRÉVIA PREPARAÇÃO E
ORGANIZADA SOB ORIENTAÇÃO DO
DETENTOR DA MESMA, SENDO A
MICROFILMAGEM REALIZADA COM
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PARA FIEL
REPRODUÇÃO EM TODOS OS
DETALHES.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DIRETO PELA DOCUMENTAÇÃO

 

RESPONSÁVEL PELA
MICROFILMAGEM

EMPRESA VENCEDORA.

A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DESTE FILME É
CONTINUAÇÃO DA MICROFILMADA NO DE
NÚMERO:__________

 

1.3.25. FIGURA  B -  IMAGEM DE ENCERRAMENTO

IMAGEM DE ENCERRAMENTO

E M P R E S A

DETENTORA DA DOCUMENTAÇÃO:

P.M.M.G. – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

TÉRMINO DA MICROFILMAGEM EM:
___/___/___ TOTAL DE IMAGENS:

ORDEM DE COLOCAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS
NESTE FILME

TERMO DE ENCERRAMENTO E
AUTENTICAÇÃO:

ATESTO QUE A MICROFILMAGEM DA
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OS DOCUMENTOS ESTÃO AGRUPADOS EM PASTAS.
ESTAS PASTAS ENCONTRAM-SE EM ORDEM
CRESCENTE POR NÚMERO DE SERVIDOR

 

 

ATESTO QUE A MICROFILMAGEM DA
DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE
DESTE FILME FOI EXECUTADA
OBEDECIDAS AS NORMAS
TÉCNICAS EXIGIDAS PELO
DECRETO Nº 1.799 DE 30 DE
JANEIRO DE 1996, QUE ASSEGURA A
FIEL REPRODUÇÃO DAQUELES
DOCUMENTOS NA SUA
INTEGRIDADE, INCLUSIVE PARA
EFEITO DE PROVA EM JUÍZO OU
FORA DELE.

INÍCIO:   

   

SERVIDOR:   

NOME:   

   

TÉRMINO:  

RESPONSÁVEL PELA
MICROFILMAGEM

Nome da Empresa vencedora

   

SERVIDOR:   

NOME:   

 

 

A SEQUÊNCIA DOCUMENTAÇÃO
CONTIDA NESTE FILME TEM
CONTINUIDADE DE Nº
_____________.

FIM  

 

2. DO LOTE:
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTE ÚNICO:
O parcelamento do objeto não é recomendável, sob pena de prejuízo para o
conjunto, pois foge à técnica; bem como pela perda de economia de escala, o que é
economicamente inviável. Além disso, o manuseio de documentos sensíveis se
estenderia para empresas diversas, o que compromete a segurança dos dados, que
são sigilosos. Os documentos a serem preparados e microfilmados são compostos,
em grande parte, por pastas funcionais dos servidores da Polícia Militar de Minas
Gerais. Esses documentos são de acesso restrito e as informações neles contidas
estão sob proteção do sigilo. Portanto, o controle desses documentos é de extrema
necessidade, e o agrupamento em lote único além de atender aos critérios da
segurança, também facilita a fiscalização da prestação dos serviços. Obrigatório se
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faz citar que todos os itens constantes do lote, se correlacionam, e são compatíveis
entre si.
2.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

A regra não será aplicada, sendo a licitação aberta a todos os licitantes. A participação no
certame deve ser ampla, eis que o valor estimado do lote é superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), conforme artigo 14, §2º do Decreto 47.437, de 26 de junho de 2018 e artigo 48, inciso I, da
LC 123, de 14 de dezembro de 2006 e ainda conforme o artigo 49, inciso III, da LC 123/2006.

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. A contratação dos serviços descritos no Termo de Referência, faz-se
obrigatória para atender às necessidades da Polícia Militar de Minas Gerais no sentido
de dar continuidade aos serviços de microfilmagem de documentos, inclusive pastas
funcionais referentes aos servidores e ex-servidores militares e civis, bem como dos
servidores inativos da Corporação. Em razão do volume de documentos produzidos,
resultante de suas atividades rotineiras desenvolvidas pela Instituição.
3.2. Os serviços são realizados de forma ininterrupta, contínua, pois os
documentos são encaminhados diariamente para o CGDOC, porém o contrato atual,
 firmado em 2019, sofreu uma prorrogação, e encerra-se em 28 de outubro de
2021, sendo imprescindível a realização de novo processo licitatório para garantir a
continuidade dos serviços de microfilmagem.
3.3. A contratação destina-se ao atendimento das necessidades da
Instituição, trata-se de uma demanda de natureza continuada para promover a
melhoria ao acesso, disseminação e recuperação de documentos, minimizar os
riscos e reduzir o volume dos arquivos físicos através da eliminação dos
documentos. Proporcionar acesso rápido, limpo e seguro às informações arquivadas
e principalmente a eliminação de documentos para liberação de espaço físico.
3.4. Justifica-se ainda a necessidade da continuidade dos serviços, pois existe
um passivo totalizando mais de 25.000 (vinte e cinco mil) pastas funcionais a serem
microfilmadas, e o Centro de Gestão Documental recebe mensalmente, um total
aproximado de 215 (duzentos e quinze) pastas funcionais, que vem acumulando
para serem microfilmadas e posteriormente eliminadas. A paralisação dos serviços
ocasionaria um transtorno administrativo muito grande, pois o CGDOC não dispõe de
espaço físico para receber e armazenar os documentos que são encaminhados
diariamente.
3.5.  A finalidade da microfilmagem é preservar o conteúdo documental
disposto em suporte de papel para o futuro, através de técnica de miniaturização
sobre filme, cujo processo encontra-se perfeitamente regulamentado pela Lei
5.433/68 e está alicerçado num conjunto de normas internacionais que dão garantia
de qualidade e confiabilidade. Com validade legal, ela permite inclusive, que os
documentos sejam eliminados, reduzindo o espaço físico de armazenamento.
3.6. Conforme prevê a Lei nº 8.159/1991, que dispõe sobre a política nacional
de arquivos públicos e privados e dá outras providências, em seu artigo 1º, é dever
do Poder Público a gestão documental e a produção de arquivos, como instrumento
de apoio à administração, á cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos
de prova e informação.
3.7. A Lei n° 19.420/2011, que estabelece a política estadual de arquivos
prevê em seu artigo 10 que a gestão, o recolhimento, a guarda permanente, a
preservação e a garantia de acesso aos documentos públicos, bem como a
implementação da política estadual de arquivos, competem às instituições
arquivísticas pública estaduais, no âmbito de sua esfera de atuação. Sendo assim,
torna-se necessário a adoção de providências, no caso a microfilmagem eletrônica,
regulada por lei,  para a preservação dos documentos.

 
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE                 
4.1. Se faz necessário a utilização da modalidade de pregão na forma
eletrônica conforme previsão legal. Pois a lei define que o pregão, na forma
eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a
disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em
sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet,
conforme  Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto nº 5.450, de 31 de maio
de 2005. Conforme se verifica o objeto, o serviço é comum, pois possível estabelecer
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padrões de qualidade e desempenho peculiares, por meio de especificações usuais
no mercado, podendo se realizar à distância por meio de comunicação pela internet.
4.2. Cabe esclarecer que a contratação é para atividades que não se
caracterizam como finalísticas do órgão licitante. O objeto é composto por atividades
materiais acessórias, instrumentais ou complementares que não se confundem com
as atribuições e áreas de competência legal da unidade administrativa contratante,
extrapolando, inclusive, suas categorias funcionais. Por fim, resta assegurado que a
prestação dos serviços aqui tratados não gera qualquer vínculo empregatício entre
os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer
relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.
 
 
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. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 
6.1. A empresa vencedora deverá apresentar comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o
objeto desta licitação, (serviços de organização, ordenação, preparação, montagem
dos filmes, digitalização, microfilmagem eletrônica, indexação automática ou manual
dos documentos, processamento, inspeção técnica, revisão, duplicação de
microfilmes, bem como a custódia de microfilmes e de microfichas originais em
arquivo de segurança). Além disso, o fornecimento e suporte ao sistema de GED e
pacto acessório de cessão de equipamentos, em conformidade ao descrito e
especificado). Através da apresentação de atestado(s) de desempenho anterior,
fornecido(s) por pessoa(s) de direito público ou privado e devidamente comprovados
por Notas Fiscais contendo os volumes executados, que deverá ter quantitativo
mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor total do objeto do edital. É permitido
ainda o somatório de quantitativo de atestados.
6.2. A empresa deverá fornecer carta do desenvolvedor do software de GED,
informando ser ela credenciada para dar suporte e treinamento.
6.3. Declaração de vistoria nas dependências do CONTRATANTE, nos
termos no item 15.  
6.4. Apresentar comprovação que possui sistema de tratamento de resíduos
líquidos e sólidos gerados pelos processos de microfilmagem e digitais ou contrato
firmado com empresas idôneas que sejam credenciadas para tal finalidade,
responsável pelo tratamento dos mesmos, antes de descartá-los no meio ambiente.
Apresentar ainda certificado de aprovação de destinação de resíduos industriais.
6.5. Apresentar os resultados do monitoramento mensal do controle de
qualidade dos processos de microfilmagem dos últimos 06 (seis) meses, incluindo
testes químicos de análise de tiossulfato residual (azul de metileno) fornecido por
empresa especializada de notório reconhecimento com idoneidade reconhecida, que
garanta a qualidade e durabilidade arquivística dos microfilmes gerados, Conforme
padrões ANSI /ISO 18.901 em atendimento ao Decreto nº 1.799, de 30/0196 Artigo
16, incisos I, II e III que regulamenta a validade legal do microfilme. Tais resultados
deverão ser apresentados para comprovar que a empresa atende as exigências de
participação na presente licitação, garantindo assim, a preservação das informações
armazenadas nesse meio, e caso a licitante se torne vencedora este atestado
deverá ser fornecido mensalmente com a Nota Fiscal mensal dos serviços prestados.
6.6. Apresentar para habilitação, declaração de que possui pessoal
qualificado, instalações e equipamentos necessários e disponíveis ao cumprimento do
objeto desta licitação, responsabilizando-se pela veracidade desta informação.
6.7. Declaração que disponibilizará durante toda a execução do contrato os
equipamentos em quantidade e características para o desempenho das atividades e
cumprimento do objeto deste edital.
6.8. Declaração de que os documentos serão microfilmados em microfilmes
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originais de segurança com alta resolução dentro dos padrões internacionais
observando as normas técnicas da ANSI/ISO 18.901, para fornecimento do
certificado obrigatório de garantia de qualidade e reprodução em quaisquer meios
conforme, Inciso I, II, III, artigo 16 do Decreto nº 1.799 de 30/01/1996 que garante a
validade legal do microfilme, que deverão ser arquivados em arquivo de segurança,
climatizado, para garantir a sua durabilidade arquivística de até 500 anos, e copiados
em microfilmes diazo para serem utilizados em consultas e pesquisas ou reprodução
de copias em papel e digital.
6.9. A comprovação da declaração e termo de garantia solicitados nos itens
6.7 e 6.8 deverão ser apresentados à PMMG, mensalmente, junto com a nota
fiscal/fatura dos serviços executados.
6.10. Comprovação de localização segura que elimine a possibilidade de
inundação, além de sistema de prevenção e combate a incêndio dotados de
extintores específicos e hidrantes com laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros de
Minas Gerais ou órgão responsável no local da sede/estrutura na qual serão
desempenhadas as atividades inerentes a esta contratação, que deverá ser
obrigatoriamente em Belo Horizonte ou sua Região Metropolitana. Deverá ser feito
em declaração que será validada em visita de diligencia a ser agendada pela
CONTRATANTE, nos termos do item 8.2.7.
6.11. Comprovante da quitação da taxa de Incêndio do órgão responsável no
local da sede/estrutura na qual serão desempenhadas as atividades inerentes a esta
contratação, mensalmente, junto com a nota fiscal/fatura dos serviços executados.
6.12. Comprovação de aprovação do sistema de prevenção e combate a
incêndio emitido pelo Corpo de Bombeiros.
6.13. Comprovação de registro de treinamento de brigada de incêndio em
conformidade com a IT 12 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, com menos de
12 (doze) meses contados da data de abertura do edital, com comprovação de no
mínimo 20% (vinte por cento) dos brigadistas estarem no quadro efetivo da empresa
licitante.
6.14. Comprovação de existência de serviços de monitoramento eletrônico 24
horas por dia, mediante apresentação de contrato firmado para prestação de
serviços, incluindo manutenção periódica, preventiva e corretiva desses
equipamentos e sistemas.
6.15. Comprovação de existência de serviço de monitoramento de
temperatura e umidade relativa do ar, 24 horas por dia, através de termohigrógrafo
eletrônico informatizado, mediante apresentação de contrato de prestação de
serviços, com vigência mínima de 12 (doze) meses e as medições registradas nos 30
(trinta) dias anteriores à data da realização da diligência se for o caso.
6.16. Comprovação de existência de serviços de monitoramento, por controle
de acesso, dos empregados envolvidos no arquivamento e custódia, mediante
apresentação de relatório, emitido pelo sistema existente, de acessos efetuados nos
30 (trinta) dias anteriores à data da realização da diligência.
6.17. Certificação de controle de pragas (insetos, baratas, formigas, ratos,
escorpiões) através de empresa especializada, com Alvará de Autorização Sanitária,
observando as boas práticas de uso dos produtos químicos, utilizados para tal
finalidade com responsável técnico registrado no Conselho Regional de Biologia
(CRBIO), não transgredindo as normas legais e regulamentares destinadas a
promoção, recuperação e defesa da saúde.
6.18. Não estando instalada no município de Belo Horizonte ou outro de sua
Região Metropolitana, a licitante deverá apresentar, ainda, declaração de que
providenciará no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da publicação
do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a instalação de
sua filial em Belo Horizonte/MG ou em outro de sua Região Metropolitana, para o início
da execução dos serviços contratados.
6.19. Comprovação de sistema de backup de geração de energia, mediante
apresentação de cópia de documento fiscal de aquisição ou de contrato de locação
com vigência durante toda execução dos serviços. Poderá ser solicitado pela PMMG,
a qualquer momento, a simulação de queda de energia para demonstração de
atuação do equipamento na data de realização da diligência se for o caso.
6.19.1. Qualificação dos funcionários da contratada
6.19.2. Metodologias e Padrões
6.19.3. O processo de implantação e execução dos serviços do lote  deverá
englobar a utilização de Padrões e Metodologias, CDIA (Certified Document Imaging
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Architect). O uso dos referidos Padrões e Metodologias, amplamente aplicados no
cenário nacional e internacional, garantirá o êxito de todo o serviço.
6.19.4. CDIA (Certified Document Imaging Architech) - valida a perícia nas
tecnologias e melhores práticas usadas para planejar, desenhar e executar soluções
de gerenciamento de documentos e processos. Tornou-se um pré-requisito
indispensável para qualquer empresa que deseja atuar nessa área do conhecimento,
pois só assim, os clientes podem ter a certeza de estar contratando uma empresa
qualificada que atenda às suas necessidades.
6.20. A Licitante deverá apresentar sob pena de desclassificação, a
seguinte documentação abaixo juntamente com a documentação para
habilitação técnica:
6.20.1. comprovar que possui no mínimo 1 (um) profissional com nível superior
em INFORMÁTICA, ou áreas afins, com conhecimento técnico e experiência no
desenvolvimento de sistemas de captação de dados e digitalização de imagens.
Deverá ser apresentado o currículo do profissional, juntamente com a comprovação
de conclusão do nível superior em instituição de ensino reconhecida pelo MEC
(certificado). O currículo deverá estar devidamente assinado;
6.20.2. comprovar que possui no mínimo 1 (um) profissional com certificação
em software de captura de imagens e indexação, comprovado através de certificado.
Deverá ser apresentado o currículo do profissional. O currículo deverá estar
devidamente assinado;
6.20.3. comprovar que possui no mínimo 1 (um) profissional detentor de
certificado CDIA+ (Certified Document Imaging Architect). Este profissional está
capacitado para coletar requisitos de negócios, analisar processos, recomendar e/ou
desenvolver soluções e planejar implementações de gerenciamento de documentos.
Os projetos demandam, além de aspectos tecnológicos, manuseio com
documentação e a sua virtualização. Deverá ser apresentado ainda o currículo dos
profissionais. O currículo deverá estar devidamente assinado;
6.20.4. comprovar que possui profissional com comprovação de nível superior
de Arquivologia ou Arquivista. O certificado deverá estar devidamente, assinado;
6.20.5. comprovar que possui profissional técnico em arquivo. Deverá ser
apresentado o currículo do profissional. O certificado deverá estar devidamente
assinado;
6.20.6. comprovar que possui profissional com conhecimento técnico e
experiência em laboratório de processamento de microfilmes com experiência mínima
comprovada de 24 meses na função, comprovado através de certificado e currículo.
O certificado deverá estar devidamente assinado.
6.20.7. A licitante deverá comprovar ter os referidos profissionais acima,
detentores dos certificados citados no item  6.20, na data da publicação do edital das
seguintes formas:
6.20.7.1. em se tratando de empregado, através de cópia reprográfica da Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
6.20.7.2. em se tratando de contratado, através de cópia do contrato de natureza
cível;
6.20.7.3. no caso de sócio da empresa, será confirmado através do Ato
Constitutivo e/ou alterações apresentadas.

 
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. Para o julgamento das propostas, serão fixados critérios objetivos que
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a
execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros
mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital,
conforme normas constantes na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002.
 
8. DA PROVA DE CONCEITO
8.1. DA PROVA DE CONCEITO:
8.2. A adjudicação para o objeto deste certame fica condicionada,  além da
comprovação dos itens exigidos neste edital, à  execução e aprovação da Prova de
Conceito, por amostragem, consistindo na comprovação pela empresa licitante, de
que a Solução de Gestão de Imagens ofertada, conjugada com o software de captura
que será utilizado para executar os serviços atendem aos requisitos tecnológicos e
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funcionais previstos no Termo de Referência, de acordo com o entendimento do
Tribunal de Contas da União, Acórdão 1.984/2006 – Plenário.
8.2.1. A Licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá
apresentar o produto ofertado, instalado e operacional, para fins de comprovação de
atendimento das especificações e funcionalidades. Os recursos de hardware e
software necessários à realização desta prova de conceito serão de responsabilidade
da licitante, que deverá disponibilizar em suas dependências, o ambiente necessário
para que a prova de conceito seja realizada.
8.2.2. A Prova de Conceito consistirá na demonstração de atendimento aos
requisitos tecnológicos e funcionais que compõe o lote do objeto deste Termo de
Referência, no próximo dia útil a partir da convocação do pregoeiro, após a
habilitação técnica. 
8.2.3. Verificando-se, no curso da análise, o não atendimento dos requisitos
obrigatórios estabelecidos neste Termo de Referência, a proposta será
desclassificada. Em sequência, será chamada a segunda colocada e, assim
sucessivamente, até que seja declarada a vencedora do certame.
8.2.4. Não será aceita para fins de comprovação e homologação técnica, a
apresentação de manuais nem declaração da proponente ou do fabricante em
substituição à Prova de Conceito.
8.2.5. Após concluído o procedimento, será preenchido o relatório de
demonstração técnica pelos representantes da CONTRATANTE, contendo os
requisitos obrigatórios abaixo e a aprovação e/ou rejeição de cada requisito e a
documentação comprobatória de sua realização.
8.2.6. Da visita técnica lavrar-se-á Prova de Conceito, na qual serão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes que, ao final, será
assinada pelo representante do CGDOC  e pelo licitante.

Os requisitos funcionais e técnicos obrigatórios, apresentados abaixo, sem exceção, devem
ser contemplados pelo Licitante. Caso a Licitante não atenda a qualquer dos requisitos, a
mesma será considerada desclassificada do certame. Cabe ao Licitante através da "Prova de
Conceito" demonstrar ao representante da CONTRATANTE os itens abaixo, devendo o
representante constar "aprovado" ou "rejeitado" na última coluna.

 Ordem  Especificações mínimas 
Aprovado
/
Rejeitado

1

Após a digitalização das imagens por scanners, a contratada deverá microfilmar
eletronicamente todas as imagens capturadas, onde serão microfilmados frente e
verso dos documentos, em até dois níveis de blip e numeração seqüencial
recompositiva, utilizando microfilme 16 mm X 65,5 metros (215 pés) de alta
definição e de primeira linha, providenciando a indexação automática ou manual
dos documentos.

 

2

Os documentos digitalizados, seus índices e textos reconhecidos devem ser
armazenados no repositório da solução de GED e hospedados em infraestrutura
de armazenamento em CLOUD "nuvem”, na modalidade “on-demand” fornecido
por empresa habilitada a fornecer serviços na modalidade “as a service”.

 

3 Permitir o acesso via web para pesquisa de documentos armazenados em
CLOUD "nuvem";  

4 Redução entre 40x a 50x;  

5 Permitir consulta de documentos com visualização das imagens digitalizadas,
bem como localização das imagens no microfilme;  

6 Permitir visualizar as imagens geradas em arquivos TIFF, GIF, JPEG, BMP, PDF;  

7 Densidade entre 0,80 e 1.20 (ideal 1,00);  
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8 Visualização das folhas de abertura e encerramento, inclusive inserindo a
quantidade de imagens por filme;  

9 Utilizar o  filme 16 milímetros em sais de prata;  

 

8.2.7. Além dos requisitos vistoriados no item 8.2.6, e demais itens do objeto, o
representante do CGDOC irá também validar a comprovação de localização segura,
descrita no item 6.10, do presente TR.

 

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. Prazo da prestação dos serviços: 
9.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 02
(dois) dias úteis após a assinatura do contrato contendo detalhamento do serviço e
produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais para a execução,
observando:
9.1.2. Início das atividade: 03 (três) dias úteis após a assinatura do contrato;
9.1.3. Periodicidade: 12 (doze) meses

 
9.2. Do local da prestação dos serviços:
9.2.1. A preparação e montagem dos filmes deverá ser realizada nas
dependências do Centro de Gestão Documental, no seguinte endereço: Rua Alvares
Maciel, nº 58, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo Horizonte/MG, no horário
especificado no item 17.1.23.
9.2.2. Caso haja mudança de sede do Centro de Gestão Documental, num raio
de 30 (trinta) Km das dependências atuais descritas no item anterior, a empresa
vencedora deverá realizar a transferência dos equipamentos para a nova sede e
demais providências para a perfeita execução do contrato,  sem ônus para a
CONTRATANTE.
 
9.3. Condições de recebimento:
9.3.1. Os serviços serão recebidos:
9.3.2. Provisoriamente, no ato da prestação em que se observará:
9.3.2.1. A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados deverão
ficar a cargo da empresa, devendo estar em consonância com as determinações
Federais, Estaduais e Municipais legais e normativas vigentes e no presente Termo de
Referência.
9.3.2.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da
prestação e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento provisório.
9.3.2.3. O recebimento/aprovação dos serviços pela CONTRATANTE,  não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos
serviços ou disparidades com as especificações estabelecidas,
verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas
no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.
 
9.4. Cronograma físico-financeiro: Não há.
 
10. DO PAGAMENTO:

 
10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por
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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.
 
11. DO CONTRATO:

 
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze)
meses, a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais, podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60
(sessenta) meses, mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art.
57, II da lei n.º 8.666/93.
11.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de
12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
11.3.1. O direito a que se refere o item 11.3 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da contratada até 180 dias após o atingimento do lapso de
12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito ao
seu exercício.
11.3.2. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.
11.3.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial
descrito no item 11.3.
11.3.4. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo
aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vínculo contratual.
 
12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:
 
12.1. 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.
12.1.1. Será designado o servidor: nº 095.740-7, 2º Ten,  Marcelo França
Rezende.
12.2.  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.
12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil.
12.4. 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.
12.5. 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. 
12.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao
pleno cumprimento do contrato.
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13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

 
13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual, relativa
ao exercício financeiro vigente:

13.1.1. 1251 06 122 705 2500 0001 339040 02 6010;
13.1.2. 1251 06 122 705 2500 0001 339040 02 1010.

 
14. DAS GARANTIAS:

 
14.1. Garantia de execução: de acordo com a cláusula 16 do Edital.
14.2. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional
14.2.1. 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.
 
15. DA VISTORIA TÉCNICA

 
15.1. A vistoria técnica tem como justificativa a necessidade do perfeito
conhecimento do objeto licitado, inclusive quanto às quantidades e especificidades
dos materiais e serviços a serem contratados.
15.2. A vistoria deverá ser realizada por representante da licitante,
devidamente identificado e agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas, através do e-mail cgdoc@pmmg.mg.gov.br.
15.3. O representante do CGDOC que acompanhar a vistoria emitirá
comprovante que deverá ser apresentado junto aos documentos de habilitação,
conforme modelo constante no anexo ao Edital.
15.4.  As empresas interessadas poderão realizar vistoria técnica para melhor
conhecimento das condições de execução do objeto.
15.5. A vistoria técnica será acompanhada por servidor representante do
CGDOC, de segunda a sexta-feira, nos horários de 08h30min às 12h e de 13 às 17h
e ás quartas-feiras no horário de 08h30min às 13h.
15.6. O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e
horário específico, até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo vedada a visita de mais
de um fornecedor no mesmo momento.
15.7. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de
condições locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for o
caso, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a
sua execução.
15.8. A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que o licitante
tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza
dos serviços.

 
16.       DA SUBCONTRATAÇÃO:

 
16.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente, o
fornecimento ora ajustado.
 
17. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

 
17.1. DA CONTRATADA:
17.1.1. Deverá fornecer todo o material necessário para a execução dos
serviços contratados, inclusive fitas mágicas para a recuperação de documentos e
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serviços contratados, inclusive fitas mágicas para a recuperação de documentos e
glicerina para umedecedor de dedos, além do cadarço de algodão  (2 cm de largura)
para amarrar os pacotes de filmes.
17.1.2. Fornecerá mobiliário apropriado e ergonômico para os funcionários da
empresa responsáveis pela organização, ordenação, preparação, montagem dos
filmes.
17.1.3. Não poderá caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação
financeira.
17.1.4. Não transferirá ou cederá a execução deste contrato a terceiros, ainda
que parcialmente.
17.1.5. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus
empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato.
17.1.6. Observar, rigorosamente, as normas que regulamentam o exercício de
suas atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais
transgressões.
17.1.7. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução deste contrato.
17.1.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões
nos serviços contratados  até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente
pactuado.
17.1.9. Executar manutenção preventiva nos equipamentos cedidos, com
periodicidade de 90 (noventa) dias e corretiva, a ser prestada num prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, contadas a partir da solicitação do serviço, através de profissionais
treinados, com materiais e peças de reposição. Caso o conserto não possa ser
efetuado dentro desse prazo, a CONTRATADA deverá substituir os equipamentos em
até 5 (cinco) dias úteis, por outro com as mesmas especificações sem prejudicar as
atividades da Contratante.
17.1.10. Permitir e facilitar a fiscalização dos órgãos técnicos da CONTRATANTE
em qualquer dia e hora, no local em que está sendo realizado os trabalhos, devendo
prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados.
17.1.11. Participar à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição
que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte,
indicando as medidas para corrigir a situação.
17.1.12. Zelar pela segurança e sigilo das informações sob sua responsabilidade,
relacionadas com a documentação disponibilizada pela  CONTRATANTE para ser
microfilmada.
17.1.13. Cumprir fielmente todas as condições estabelecidas neste Termo de
Referência, realizando os serviços contratados com esmero e perfeição, executando-
os sob sua inteira responsabilidade.
17.1.14. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados
necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste contrato, cabendo-lhe
efetuar todos os pagamentos de salários e arcar com as demais obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, inclusive responsabilidades
decorrentes de acidentes, indenizações, substituições, seguros e quaisquer outros,
em decorrência da sua condição de empregadora, sem qualquer subsidiariedade ou
solidariedade por parte da CONTRATANTE.
17.1.15. Responsabilizar-se-á exclusivamente por todas as despesas e obrigações
relativas à previdência social, seguro contra acidentes e quaisquer implicações de
natureza trabalhista e fiscal de seus empregados.
17.1.16. Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada contra a
CONTRATANTE por empregados ou ex-empregados da CONTRATADA, esta deve
comparecer espontaneamente em juízo para reconhecer a sua verdadeira condição
de empregador ou ex-empregador e substituir a CONTRATANTE na relação
processual respectiva, até o final do julgamento, respondendo pelos ônus diretos e
indiretos de eventual condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término ou
rescisão do contrato. Finalmente, avocar para si, os ônus decorrentes de todas as
reclamações e/ou ações judiciais ou extrajudiciais por sua culpa ou dolo, que possam
ser alegadas por terceiros contra a CONTRATANTE procedentes da execução
contratual.
17.1.17. Responsabilizar-se por todas as reclamações e arcar com os ônus
decorrentes das ações judiciais por prejuízos havidos e originados da execução de
suas obrigações e que possam ser arguidas contra a CONTRATANTE por terceiros.
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17.1.18. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da
comunicação e sempre que exigido pela fiscalização da CONTRATANTE, qualquer
profissional cuja atuação seja considerada prejudicial, inconveniente ou insatisfatória.
17.1.19. Deverá no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir de solicitação por
e-mail da CONTRATANTE, realizar a entrega do microfilme duplicado.
17.1.20. Responsabilizar-se pelo comportamento de seus empregados e por
quaisquer danos que estes, ou seus prepostos, porventura venham a ocasionar para
a CONTRATANTE ou ainda a terceiros durante a execução dos serviços, por dolo ou
culpa, ficando desde já a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos
devidos à CONTRATADA o valor correspondente ao dano.
17.1.21. Acatar as exigências da CONTRATANTE quanto à execução dos serviços.
17.1.22. A digitalização dos documentos, microfilmagem eletrônica, duplicação do
microfilme, indexação automática ou manual, inspeção técnica e revisão dos
microfilmes serão realizados nas dependências da empresa vencedora do certame, a
qual deverá retirar e entregar o material/documentos preparados para
microfilmagem, nas dependências da CONTRATANTE, situada à rua Alvares Maciel, n°
58, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG. Eventualmente, devido a falta de espaço para
armazenamento os documentos físicos poderão ser entregues, a critério da
CONTRATANTE, na rua Tomé de Souza, nº 1332, bairro Funcionários. O serviço
deverá ser entregue até o 10º dia útil do mês subsequente.
17.1.23. Por força de legislação interna da CONTRATANTE, os documentos
preparados (montagem dos filmes) que forem enviados à empresa
vencedora separados por servidor devem também ser entregues da mesma
forma para fins de controle e coordenação; com exceção dos documentos avulsos
(atualizações).
17.1.24. Todas as etapas componentes do processo de microfilmagem e
duplicação dos microfilmes deverão ser executadas observando-se critérios rígidos
de segurança, inclusive com sistema de combate a incêndio do tipo Coletivo tipo
extintores de AP (água pressurizada) e com monitoramento 24 (vinte e quatro)
horas.
17.1.25. A CONTRATADA se compromete zelar por toda a documentação
retirada das dependências da PMMG, mantendo-a sob sigilo,  bem como devolvê-la
em perfeito estado de conservação conforme item 17.1.23, sob pena de aplicação
das sanções legais cabíveis.
17.1.26. Fornecer, mensalmente, documento de garantia declarando o
cumprimento do disposto no Art. 16 do Decreto nº 1.799 de 30Jan1996, que
regulamenta a Lei nº 5.433 de 08Mai1968- que regula a microfilmagem de
documentos oficiais.
17.1.27. O transporte da documentação primária enviada à microfilmagem deverá
ser de responsabilidade da empresa CONTRATADA, bem como instalações e demais
infraestruturas para seu tratamento devidamente adequadas.
17.1.28. Promover o treinamento dos funcionários do CGDoc-PMMG que irão
operar os equipamentos colocados à disposição da CONTRATANTE, durante a
vigência contratual, por meio de empregados credenciados e capacitados.
17.1.29. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.
17.1.30. 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.
17.1.31. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
17.1.32. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para que ateste e pagamento, observando até o limite da quantidade  contratada.
17.1.33. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.
17.1.34. Manter preposto, aceito pela administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.
17.1.35. 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. 
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17.1.36. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.
17.1.37. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
17.1.38. 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.

 

17.2. DA CONTRATANTE
17.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência nos prazos fixados.
17.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
17.2.3. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,
assinalando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as
sanções legais e contratuais previstas.
17.2.4. Notificar a CONTRATADA todas as irregularidades  encontradas na
entrega dos itens solicitados.
17.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
17.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
17.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
17.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários  através dos documentos pertinentes.
17.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.
17.2.11. Fiscalizar a execução do contrato, por meio de agente previamente
designado, do que se dará ciência à CONTRATADA.
17.2.12. Efetuar os pagamentos devidos e apurados no prazo fixado no contrato.
17.2.13. Confiar somente à CONTRATADA, a documentação que se relacione com
o serviço contratado.

 
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 
18.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil
e criminal, às seguintes sanções:
18.1.1. advertência por escrito;
18.1.2. multa de até:
18.1.2.1.  0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato,
em caso de recusa do  adjudicatário em efetuar o reforço de garantia de execução
exigida;
18.1.2.3. 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 ;
18.1.2.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
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pertinente.
18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual,
nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1,  18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. 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.
18.4. 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.
18.5. 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.
18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
18.6. 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.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
18.8. 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:
18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. 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.

 
Responsável : NOME COMPLETO: Marcelo França Rezende, 2º Ten PM
MASP/MATRÍCULA: 095.740-7

Documento assinado eletronicamente por Marcelo França Rezende, 2°
Tenente, em 10/09/2021, às 10:21, 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 35026874 e o código CRC D916F15C.
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Referência: Processo nº 1250.01.0008131/2021-18 SEI nº 35026874
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Centro de Administração de Pessoal - Licitação

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35 / 2021 - CAP

(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

Identidade do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE ÚNICO Conforme especificação técnica do Edital.
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

01

Organização,
preparação,  ordenação,  indexação
automática ou manual, digitalização de
documentos para microfilmagem
eletrônica, com imagens capturadas
frente e verso quando existir.

  

02 Serviços de microfilmagem
eletrônica de documentos.   

03
Custódia de microfilmes rolo 16mm x
215 pes em Arquivos de Segurança
com os respectivos rolos.

  

04
Serviços de Custódia de Microfichas
Originais em Arquivo de Segurança,
originadas de microfilmes.

  

05 Serviço de duplicação de microfilmes
em custódia.   

VALOR TOTAL DO LOTE: R$  

Prazo de garantia  

Prazo de Entrega  

Prazo de validade da proposta  Mínimo de 60 dias

Local de Entrega

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas
as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Anderson Campos, Servidor(a)
Público (a), em 13/09/2021, às 16:30, 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 Edicimar Ribeiro de Sales,
Capitão, em 13/09/2021, às 16:59, 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 Wesley Barbosa Rezende,
Tenente Coronel PM, em 13/09/2021, às 17:00, conforme horário oficial de
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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 35011734 e o código CRC 65E3C0AB.

Referência: Processo nº 1250.01.0008131/2021-18 SEI nº 35011734
Rua da Bahia, 2115  - Bairro Funcionários - Belo Horizonte - CEP 30160-012
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Centro de Administração de Pessoal - Licitação

Versão v.20.09.2020.
PMMG/DRH/CAP-LICITAÇÃO

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2021.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, na forma da lei.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL Nº  47.437, de 2018

 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 4.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
Processo de Compra nº 1250133 35/2021, declaro que o Sr.__________________
, CPF _________, devidamente credenciado pela empresa_________________, CNPJ:
___________, compareceu e vistoriou irrestritamente os locais onde serão executados
os serviços objeto da licitação em apreço, e tomou plena ciência das condições locais
e das dificuldades existentes, bem como de todos as informações e elementos
técnicos, necessários à execução dos serviços a serem licitados.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
Processo de Compra nº 1250133 35/2021 a ____________, CNPJ nº ___________,
com sede à _____________, declara, sob as penas da lei, que opta pela não realização
de visita técnica, considerando a descrição do serviço contida no Termo de
Referência, Anexo do Edital.
Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa
omissão, se compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto deste pregão.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito.
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Anderson Campos, Servidor(a)
Público (a), em 13/09/2021, às 16:31, conforme horário oficial de Brasília,
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com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Edicimar Ribeiro de Sales,
Capitão, em 13/09/2021, às 16:59, 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 Wesley Barbosa Rezende,
Tenente Coronel PM, em 13/09/2021, às 17:01, 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 35011735 e o código CRC 023AD6C9.

Referência: Processo nº 1250.01.0008131/2021-18 SEI nº 35011735
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Rua da Bahia, 2115  - Bairro Funcionários / Belo Horizonte - CEP 30160-012

Versão v.11.08.2021.

 

Processo nº 1250.01.0008131/2021-18

ANEXO IV

TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº        , DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM
O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO
DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS/CENTRO DE
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL E A EMPRESA
[INSERIR NOME DA
EMPRESA], NA FORMA
ABAIXO:

O Estado de Minas Gerais, por meio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/CENTRO
DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL,com sede na Rua da Bahia, n. 2115, bairro
Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.160-012, telefone: 31-2123-2389, Fax: 31-
2123-2605, endereço de correio eletrônico: cap-licitacao@pmmg.mg.gov.br;
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo [inserir nome do representante do
contratante], inscrito no CPF sob o nº [inserir nº do CPF] Resolução de competência
nº [inserir nº da resolução de delegação de competência] e a empresa [inserir nome
da empresa], endereço de correio eletrônico [inserir e-mail], inscrito(a) no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº do CNJP], com sede na
[inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representada pelo Sr(a). [inserir
nome do representante da contratada], inscrito(a) no CPF nº [inserir nº do CPF],
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente
d o Pregão Eletrônico nº [inserir nº/ano], que será regido pela Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Estadual n° 48.012/2020, [inserir legislação específica
pertinente à contratação], e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com suas
alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas
específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviços
de [inserir objeto], que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº [inserir
nº/ano] e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:

 Lote  Item
Código

do item 
     no
SIAD

 
Quant.

  Unid.
de   

 aquisição

                           
Descrição do item

CATMAS

Valor
Unitário/Mensal

(R$)

Valor
Unitário/Anual

(R$)
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ÚNICO

 

   1 92282 1.200.000   1 Unidade

Organização, preparação e
ordenação de documentos para
microfilmagem, com indicação
de verso, quando existir.

  

   2 90190 1.200.000   1 Unidade Serviços de microfilmagem de
documentos.   

   3 92290 84.042   1 Unidade

Custódia de microfilmes rolo
16mm x 215 pes em arquivos
de segurança, dispostos em
caixas com os respectivos
rolos.

  

   4 92304 704.520   1 Unidade

Serviço de custódia de
microfichas originais em
arquivo de segurança,
originadas de microfilmagem.

  

   5 92312  01   1 Unidade Serviço de duplicação de
microfilmes em custódia.   

 
1.4. O contrato será celebrado nas quantidades apresentadas na tabela
acima, sob demanda, salientando-se que se trata de um contrato estimativo, que
não obriga a execução total do contrato.
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.  A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Edital
e seus anexos, inclusive no tocante aos prazos ali estabelecidos.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
 

3.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da
publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado
nos termos do art. 57, II,  da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses,
desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
3.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na realização do serviço;  
3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;  
3.1.4. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições
iniciais de habilitação. 
3.1.5. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o
interesse na prorrogação; 

3.1.5.1.  A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual.

3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante
celebração de termo aditivo.
 

4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
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4.2. 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.
4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente
realizados.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

5.1.1. 1251 06 122 705 2500 0001 339040 02 6010;
5.1.2. 1251 06 122 705 2500 0001 339040 02 1010.

5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita
no início de cada exercício financeiro.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1. 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
mesmo indicar, no prazo de 30 (dias) dias corridos da data do recebimento
definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE.

6.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, os demais documentos necessários para
a efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
6.1.2. 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 NF-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-
e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
6.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo Gestor.
6.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
6.1.5. Ocorrendo atraso no 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.

6.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital durante toda a vigência contratual.
6.3. 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 a rescisão contratual.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
 

7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentação das propostas.
7.2. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
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reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo
de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da
Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.

7.2.1. O direito a que se refere o item 7.2 deverá ser efetivamente
exercido mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após o
atingimento do lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula
sob pena de preclusão do direito ao seu exercício.
7.2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco
inicial descrito no item 7.1.
7.2.3. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto
no termo aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento
posterior, até o encerramento do vínculo contratual.
7.2.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado
pela CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.

 
8.  CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO
 

8.1. O serviço objeto deste Contrato será garantido contra quaisquer
vícios decorrentes da execução desconforme do serviço, sendo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA todos os re-trabalhos necessários para o
saneamento das irregularidades detectadas, sem prejuízo de outras condições
estabelecidas no Instrumento Editalício que rege a presente contratação.
8.2. A CONTRATADA prestará garantia, no prazo de 10 (dez) dias a partir
da assinatura do Contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis,  garantia
no valor de R$_________ (_____________), na modalidade seguro-garantia,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, observadas
as condições previstas no Edital.
8.3. A garantia ficará sob a responsabilidade e a ordem da
CONTRATANTE, cuja cópia será anexada ao processo.
8.4. A CONTRATADA deverá complementar e/ou renovar a garantia, nos
casos de sua utilização, repactuação ou acréscimo no valor do Contrato, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada pela
CONTRATANTE.
8.5. A apropriação total ou parcial da garantia pela CONTRATANTE, por
inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito,
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem
prejuízo das demais sanções previstas neste Contrato.
8.6. A garantia da execução do Contrato, oferecida pela CONTRATADA,
será liberada após o término do Contrato e cumprimento de todas as obrigações
da CONTRATADA, em especial com a comprovação de que a CONTRATADA
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. A
execução completa do Contrato só acontecerá quando a CONTRATADA
comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas referente à mão de
obra utilizada.
8.7. A garantia apresentada na modalidade fiança bancária só será aceita
pela CONTRATANTE se o banco expressamente renunciar ao benefício de ordem
previsto no artigo 827 da Lei  n. 10.406/2002 - Código Civil.
8.8. A garantia será devolvida à CONTRATADA após a execução deste
Contrato, quando forem as obrigações consideradas cumpridas em todos os
termos deste Instrumento e seus aditamentos.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução deste Contrato será efetuada pela nº
095.740-7, 2º Ten,  Marcelo França Rezende.
9.2. A fiscalização da execução do Contrato será exercida por agente do
CONTRATANTE, ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em
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conformidade com o previsto no Edital e na Proposta da CONTRATADA. Em caso
de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
Contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido,
fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA
para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da
inexecução, parcial ou total, do Contrato, ainda que atribuído a terceiros, será de
única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.
9.3. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido
pela lei civil.
9.4. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte,
os serviços ora contratados, caso os mesmos afastem-se das especificações do
Edital, seus Anexos e da Proposta da CONTRATADA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no
Termo de Referência e no Edital.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
E DA CONTRATADA

11.1.  DA CONTRATADA:
11.1.1. Deverá fornecer todo o material necessário para a
execução dos serviços contratados, inclusive fitas mágicas para a
recuperação de documentos e glicerina para umedecedor de dedos,
além do cadarço de algodão  (2 cm de largura) para amarrar os
pacotes de filmes.

11.1.2. Fornecerá mobiliário apropriado e ergonômico para os
funcionários da empresa responsáveis pela organização, ordenação,
preparação, montagem dos filmes.
11.1.3. Não poderá caucionar ou utilizar este contrato para qualquer
operação financeira.
11.1.4. Não transferirá ou cederá a execução deste contrato a
terceiros, ainda que parcialmente.
11.1.5. Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou
a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por
seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do
contrato.
11.1.6. Observar, rigorosamente, as normas que regulamentam o
exercício de suas atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade
por eventuais transgressões.
11.1.7. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução deste contrato.
11.1.8. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e
supressões nos serviços contratados  até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicialmente pactuado.
11.1.9. Executar manutenção preventiva nos equipamentos cedidos,
com periodicidade de 90 (noventa) dias e corretiva, a ser prestada num
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da solicitação do
serviço, através de profissionais treinados, com materiais e peças de
reposição. Caso o conserto não possa ser efetuado dentro desse prazo, a
CONTRATADA deverá substituir os equipamentos em até 5 (cinco) dias
úteis, por outro com as mesmas especificações sem prejudicar as
atividades da Contratante.
11.1.10. Permitir e facilitar a fiscalização dos órgãos técnicos da
CONTRATANTE em qualquer dia e hora, no local em que está sendo
realizado os trabalhos, devendo prestar todas as informações e
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esclarecimentos solicitados.
11.1.11. Participar à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo
ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situação.
11.1.12. Zelar pela segurança e sigilo das informações sob sua
responsabilidade, relacionadas com a documentação disponibilizada pela 
CONTRATANTE para ser microfilmada.
11.1.13. Cumprir fielmente todas as condições estabelecidas neste
Termo de Referência, realizando os serviços contratados com esmero e
perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade.
11.1.14. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os
empregados necessários à perfeita execução dos serviços objeto deste
contrato, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos de salários e arcar com
as demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais,
inclusive responsabilidades decorrentes de acidentes, indenizações,
substituições, seguros e quaisquer outros, em decorrência da sua condição
de empregadora, sem qualquer subsidiariedade ou solidariedade por parte
da CONTRATANTE.
11.1.15. Responsabilizar-se-á exclusivamente por todas as despesas e
obrigações relativas à previdência social, seguro contra acidentes e
quaisquer implicações de natureza trabalhista e fiscal de seus empregados.
11.1.16. Na hipótese de qualquer reclamação trabalhista, intentada
contra a CONTRATANTE por empregados ou ex-empregados da
CONTRATADA, esta deve comparecer espontaneamente em juízo para
reconhecer a sua verdadeira condição de empregador ou ex-empregador e
substituir a CONTRATANTE na relação processual respectiva, até o final do
julgamento, respondendo pelos ônus diretos e indiretos de eventual
condenação. Esta responsabilidade não cessa com o término ou rescisão
do contrato. Finalmente, avocar para si, os ônus decorrentes de todas as
reclamações e/ou ações judiciais ou extrajudiciais por sua culpa ou dolo, que
possam ser alegadas por terceiros contra a CONTRATANTE procedentes da
execução contratual.
11.1.17. Responsabilizar-se por todas as reclamações e arcar com os
ônus decorrentes das ações judiciais por prejuízos havidos e originados da
execução de suas obrigações e que possam ser arguidas contra a
CONTRATANTE por terceiros.
11.1.18. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a
partir da comunicação e sempre que exigido pela fiscalização da
CONTRATANTE, qualquer profissional cuja atuação seja considerada
prejudicial, inconveniente ou insatisfatória.
11.1.19. Deverá no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a partir de
solicitação por e-mail da CONTRATANTE, realizar a entrega do microfilme
duplicado.
11.1.20. Responsabilizar-se pelo comportamento de seus empregados e
por quaisquer danos que estes, ou seus prepostos, porventura venham a
ocasionar para a CONTRATANTE ou ainda a terceiros durante a execução
dos serviços, por dolo ou culpa, ficando desde já a CONTRATANTE
autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA o valor
correspondente ao dano.
11.1.21. Acatar as exigências da CONTRATANTE quanto à execução dos
serviços.
11.1.22. A digitalização dos documentos, microfilmagem eletrônica,
duplicação do microfilme, indexação automática ou manual, inspeção
técnica e revisão dos microfilmes serão realizados nas dependências da
empresa vencedora do certame, a qual deverá retirar e entregar o
material/documentos preparados para microfilmagem, nas dependências da
CONTRATANTE, situada à rua Alvares Maciel, n° 58, Santa Efigênia, Belo
Horizonte/MG. Eventualmente, devido a falta de espaço para
armazenamento os documentos físicos poderão ser entregues, a critério da
CONTRATANTE, na rua Tomé de Souza, nº 1332, bairro
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Funcionários. O serviço deverá ser entregue até o 10º dia útil do mês
subsequente.
11.1.23. Por força de legislação interna da CONTRATANTE, os
documentos preparados (montagem dos filmes) que forem enviados à
empresa vencedora separados por servidor devem também ser entregues
da mesma forma para fins de controle e coordenação; com exceção
dos documentos avulsos (atualizações).
11.1.24. Todas as etapas componentes do processo de microfilmagem e
duplicação dos microfilmes deverão ser executadas observando-se critérios
rígidos de segurança, inclusive com sistema de combate a incêndio do tipo
Coletivo tipo extintores de AP (água pressurizada) e com monitoramento 24
(vinte e quatro) horas.
11.1.25. A CONTRATADA se compromete zelar por toda
a documentação retirada das dependências da PMMG, mantendo-a sob
sigilo,  bem como devolvê-la em perfeito estado de conservação conforme
item 17.1.23, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis.
11.1.26. Fornecer, mensalmente, documento de garantia declarando o
cumprimento do disposto no Art. 16 do Decreto nº 1.799 de 30Jan1996,
que regulamenta a Lei nº 5.433 de 08Mai1968- que regula a microfilmagem
de documentos oficiais.
11.1.27. O transporte da documentação primária enviada à
microfilmagem deverá ser de responsabilidade da empresa CONTRATADA,
bem como instalações e demais infraestruturas para seu tratamento
devidamente adequadas.
11.1.28. Promover o treinamento dos funcionários do CGDoc-PMMG que
irão operar os equipamentos colocados à disposição da CONTRATANTE,
durante a vigência contratual, por meio de empregados credenciados e
capacitados.
11.1.29. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
11.1.30. 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.
11.1.31. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.
11.1.32. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao
CONTRATANTE para que ateste e pagamento, observando até o limite da
quantidade  contratada.
11.1.33. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
11.1.34. Manter preposto, aceito pela administração, para representá-lo
na execução do objeto contratado.
11.1.35. 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. 
11.1.36. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento
e descarregamento dos materiais.
11.1.37. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência.
11.1.38. 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.

11.2. DA CONTRATANTE

PADRÃO - Contrato de Serviço PMMG/DRH/CAP-LICITAÇÃO 35011736         SEI 1250.01.0008131/2021-18 / pg. 82



11.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas
fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de
Referência nos prazos fixados.

11.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem
em desacordo com a especificação e da proposta de preços da
CONTRATADA.
11.2.3. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e
qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na
execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize, sob
pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas.
11.2.4. Notificar a CONTRATADA todas as irregularidades  encontradas
na entrega dos itens solicitados.
11.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
11.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
11.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
11.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
11.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas
e previdenciários  através dos documentos pertinentes.
11.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.
11.2.11. Fiscalizar a execução do contrato, por meio de agente
previamente designado, do que se dará ciência à CONTRATADA.
11.2.12. Efetuar os pagamentos devidos e apurados no prazo fixado no
contrato.
11.2.13. Confiar somente à CONTRATADA, a documentação que se
relacione com o serviço contratado.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
12.2. 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 desta política, define, com os propósitos dessa
disposição, os seguintes termos:

12.2.1. “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;
12.2.2. “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;
12.2.3. “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;
12.2.4. “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;
12.2.5. “prática obstrutiva” significa:

12.2.5.1. 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,
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assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a
liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para
a investigação; ou
12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício
do direito do CONTRATANTE ou outro órgão de controle de investigar e
auditar.

12.3. 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.
12.4. 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.
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO
13.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau  com agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, salvo se
investidos por concurso público.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

14.1.1. advertência por escrito;
14.1.2. multa de até:

14.1.2.1.  0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
14.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho
ou do contrato, em caso de recusa do  adjudicatário em efetuar o
reforço de garantia de execução exigida;
14.1.2.3. 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;
14.1.2.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma
da legislação pertinente.

14.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
14.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
14.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

14.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 14.1.1,  14.1.3, 14.1.4, 14.1.5.
14.3. 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.
14.4. 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
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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.
14.5. 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.
14.6. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
14.7. 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.
14.8. As sanções relacionadas nos itens 14.1.3, 14.1.4 e 14.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
14.9. 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:

14.9.1. Retardarem a execução do objeto;
14.9.2. Comportar-se de modo inidôneo;
14.9.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
14.9.4. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

14.10. 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.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
15.1. 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.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. 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.
15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
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15.7. 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.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
16.1. A CONTRATADA, obriga-se, sempre que aplicável, a atuar no
presente Contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a
matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD).
16.2. À CONTRATANTE reserva-se o direito de acompanhar, monitorar,
auditar e fiscalizar a conformidade da CONTRATADA com as obrigações para a
proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
16.3. Compete à CONTRATADA:

16.3.1. notificar a CONTRATANTE, por meio eletrônico, acerca de
qualquer incidente de segurança detectado no âmbito da execução deste
contrato que implique vazamento de dados pessoais, em até 2 (dois) dias
úteis contados de sua ocorrência;
16.3.2. responder, em até 2 (dois) dias úteis, os pedidos de
informações e de providências porventura apresentados pela
CONTRATANTE nos termos da subcláusula 16.2;
16.3.3. fazer uso dos dados pessoais compartilhados pela
CONTRATANTE exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste
contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o tratamento dos dados de
forma incompatível com as finalidades e prazos acordados;
16.3.4. guardar sigilo sobre os dados pessoais obtidos em decorrência
do cumprimento deste contrato, sendo-lhe vedado o compartilhamento
desses dados sem a expressa autorização da CONTRATANTE. 

16.4. Em caso de descumprimento das disposições deste contrato e da
LGPD, a CONTRATADA responderá pelos danos ou prejuízos a que der causa,
observado o devido processo administrativo.
16.5. A CONTRATADA se compromete a não usar os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE para fins diversos daqueles estabelecidos no
objeto deste contrato, sendo vedado o tratamento posterior de forma
incompatível com as finalidades de tratamento acordadas.
16.6. A CONTRATADA se compromete a guardar sigilo sobre os dados
pessoais obtidos em decorrência do cumprimento do contrato, sendo vedado à
CONTRATATADA compartilhar os dados pessoais fornecidos pela CONTRATANTE,
sem a expressa autorização desta.
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÕES
17.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo
art. 65 de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente.

17.1.1. 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.
17.1.2. 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.
 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS.
18.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
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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.
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
19.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da
Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
20.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas
Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

 
E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Anderson Campos, Servidor(a)
Público (a), em 13/09/2021, às 16:31, 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 Edicimar Ribeiro de Sales,
Capitão, em 13/09/2021, às 16:59, 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 Wesley Barbosa Rezende,
Tenente Coronel PM, em 13/09/2021, às 17:01, 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 35011736 e o código CRC 4079D8A5.

Referência: Processo nº 1250.01.0008131/2021-18 SEI nº 35011736
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 26 – terça-feira, 14 de Setembro de 2021 diário do executivo minaS GeraiS 

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

Ato Nº 348 – DIrEtorIA CCBS - uNIMoNtES/2021
A Diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Univer-
sidade Estadual de Montes Claros - uNIMoNtES, Professora NAIr 
AMÉLIA PrAtES BArrEto, e a Chefe do Departamento de Clí-
nica Cirúrgica, Professora ALICE ANGÉLICA SIQuEIrA roCHA 
CoLArES MorEIrA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Portaria 020-reitor/2021, de 04 de fevereiro de 2021, publicada no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 05 de fevereiro de 2021, 
DISPENSAM A PEDIDo, nos termos do artigo 4º, § 4°do Decreto n .º 
48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de janeiro 
de 2005, o seguinte servidor:
Masp 11958030 - Geraldo Magela teixeira Serpa; 16h/a; a/c de 
13/07/2021 .

13 1530604 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExtrAto DE tErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491000811/2021 . Partícipes: SECrEtA-
rIA DE EStADo DE GovErNo e PrEFEIturA MuNICIPAL DE 
ESPINoSA  . objeto: Calçamento de 2 .669,79 m² em bloquete E=8cm 
e FCK=35MPA, execução de 807,13 m de sarjeta de concreto urbano 
(SCu), tipo 1, com FCK=25MPA, largura de 50 cm com inclinação de 
3%, espessura de 7 cm, instalação de 807,13 m de meio-fio em con-
creto com FCK=20MPA, pré-moldado, MFC-01 padrão DEEr-MG, 
dimensões (12x16,7x35)cm e construção de 08 unidades de rampa para 
acesso de deficientes em concreto simples FCK=25MPA. localizado na 
rua A e na rua B, na Comunidade de Sussuarana . valor do repasse: 
r$ 240 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 19 .106,53 . Dotação orça-
mentária Estadual: 1491 04 122 024 2007 0001 4440 42 01 0 10 8 . 
Assinatura: 13/09/2021. Vigência: 730 dias.

ExtrAto DE tErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491000745/2021 . Partícipes: SECrEtA-
rIA DE EStADo DE GovErNo e PrEFEIturA MuNICIPAL DE 
ESPINoSA  . objeto: Construção de praça pública na Santana com exe-
cução de 2 .104,60 m² de piso de concreto pré-moldado intertravado 
E=6cm - FCK=35MPA, instalação de 255,77 m de meio-fio em con-
creto com FCK de 20MPA, pré-moldado, MFC-01 padrão DEEr-MG, 
dimensões (12x16,7x35)cm, construção de 6 unidades de rampa para 
acesso de deficiente em concreto simples FCK=25MPA, execução de 
iluminação, execução de sistema de irrigação e instalação de 20 uni-
dades de banco em concreto tipo K 150x40x49, localizado na Comuni-
dade Santana em Espinosa . valor do repasse: r$ 200 .000,00 . valor da 
Contrapartida: r$ 18 .405,67 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 
122 024 2007 0001 4440 42 01 0 10 8. Assinatura: 13/09/2021. Vigên-
cia: 730 dias .

ExtrAto DE tErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491000817/2021 . Partícipes: SECrEtA-
rIA DE EStADo DE GovErNo e PrEFEIturA MuNICIPAL DE 
CrIStALIA  . objeto: Calçamento de 2 .034,00 m² em bloquetes e exe-
cução de 702,00 metros lineares de meio-fio de concreto e de sarjeta, e, 
ainda, 14,00 metros lineares de cordão boleado (travamento) e sinaliza-
ção vertical nas ruas José Maria de oliveira e Principal, Comunidade 
de Boa vista do Bananal . valor do repasse: r$ 200 .000,00 . valor da 
Contrapartida: r$ 20 .734,68 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 
122 024 2007 0001 4440 42 01 0 10 8. Assinatura: 13/09/2021. Vigên-
cia: 730 dias .

9 cm -13 1530579 - 1

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
 ExtrAto DE CoNtrAto

 resumo do contrato nº 9292059/2021 celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio do Gabinete Militar do Governador e a 
empresa Gasmax Distribuição Comércio e Serviços Ltda . objeto: aqui-
sição de gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), com entrega parcelada, 
no período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos esta-
belecidos no Edital do Pregão nº 65/2021. Valor: R$ 8.925,00. Vigência 
por 12 (doze) meses, a partir da publicação . Signatários: ten Cel PM 
Marcos Afonso pereira e tarcisio Flavio Gomes de Castro .

2 cm -13 1530208 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExtrAto Do PrIMEIro tErMo ADItIvo Ao 
tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCNICA Nº 012/2018 

celebrado entre a DEFENSorIA PÚBLICA Do EStADo DE MINAS 
GErAIS – DPMG e o MuNICÍPIo DE PItANGuI/MG – o presente 
termo Aditivo tem por objeto, incluir a Cláusula terceira (DA Pro-
tEÇÃo DE DADoS), renumerando as demais e alterar a Cláusula 
Segunda (DAS oBrIGAÇÕES) item 2 .2 .1, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 2 .2 .1 . Conceder bolsa auxilio a até 02 (dois) estagi-
ários de graduação em Direito e/ou de pós-graduação em Direito, que 
serão disponibilizados à Defensoria Pública, sendo selecionados e indi-
cados nos termos do item 2 .1 .1 deste tCt, bem como ceder uma servi-
dora para prestação de serviço de limpeza da sede da comarca, uma vez 
por semana . Assinatura: 10/09/2021 . Assinam: Pela Defensoria Pública 
do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares - Defensor Público 
Geral e pelo Município de Pitangui, Maria Lucia Cardoso - Prefeita . 

4 cm -13 1530247 - 1

rAtIFICAÇÃo Do Ato DE INExIGIBILIDADE DE LICItAÇÃo
Ratifico o Ato de Inexigibilidade de Licitação, no uso da competência 
delegada pelo Decreto Estadual nº . 43 .817 de 15 de junho de 2004, 
Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 1441003 000126/2021, datado 
de 10/09/2021, com fulcro no artigo 25, inciso II, e §1º, c/c com o artigo 
13, inciso vI ambos da Lei nº 8 .666/93, objetivando a contratação da 
empresa Antônio Marcondes de Araújo - 03007291623, para ministrar 
o curso “Básico de Libras” . valor Global: r$ 4 .400,00 (quatro mil e 
quatrocentos reais) . 

Gério Patrocínio Soares . Belo Horizonte, 13/09/2021 .
3 cm -13 1530192 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ExtrAto DE ProCESSo DE CoMPrA
 PMMG – 7ª rPM – toMADA DE PrEÇoS 01/2021

 unidade Executora: 1261556 . Processo de compras 07/2021 . objeto: 
Contratação de empresa de Arquitetura / Engenharia destinada a reali-
zar a substituição do muro de arrimo e passeio do Colégio tiradentes da 
Polícia Militar de Divinópolis, conforme condições previstas em Edital . 
Entrega das propostas no dia 01 de outubro de 2021, entre 08h15min 
e 08h59min . Data da Sessão Pública: 01 de outubro de 2021 às 09h00 . 
Informações no tel . (37) 3301-0120 . Edital disponível no site: www .
compras .mg .gov .br e www .policiamilitar .mg .gov .br, link “Licitações” .

3 cm -13 1530650 - 1

 HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo
PMMG–DS-CSC-Saúde . Pregão Eletrônico nº 167/2021 - Pro-
cesso de Compras 1255302000167/2021 . Processo SEI 
nº1250 .01 .0004951/2021-33 . objeto: prestação de serviços comuns de 
engenharia ou arquitetura com a finalidade de executar o isolamento 
térmico e a vedação do telhado do Centro odontológico, conforme 
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência. Ata e 
termo de Conclusão disponível no www .compras .mg .gov .br

2 cm -13 1530531 - 1

 ExtrAto DE tErMo ADItIvo 
 PMMG/9ª rPM - Extrato do 1º termo Aditivo do Contrato nº 
9276563/2021 de Fornecimento e Serviço, firmado entre o ESTADO 
DE MINAS GErAIS por meio da PMMG/9ª rPM e o fornecedor 
07 .543 .813/0001-77 - toP Moto PEÇAS LtDA - ME, Processo nº 
1259760 000005/2021, Pregão eletrônico . objeto: Manutenção da frota 
orgânica de veículos duas rodas da 9ª rPM - uberlândia . Acréscimo no 
percentual de 21,32% do valor inicial do contrato . valor do acréscimo 
r$ 13 .000,00 . Assinatura: 13/09/2021 .

2 cm -13 1530254 - 1

ExtrAto DE CoNvÊNIo
PMMG/DF – 111 .4/2021 . PArtES: Estado de Minas Gerais por inter-
médio da Polícia Militar de Minas Gerais e o Município de santa Luzia/
MG com interveniência da Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
trânsito e transportes (SSPtt) . oBJEto: estabelecer procedimentos 
de cooperação administrativa, técnica e financeira e operacional que 
propiciem a implementação dos dispositivos da Lei9 .503/97 que ins-
titui o código de trânsito Brasileiro (CtB) nos termos dos seus arti-
gos 23, inciso III, 24 e 25 no município de Santa Luzia/MG . vALor: 
estimado em r$ 288 .000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) sendo 
r$ 240 .000,00 pelo município e r$ 48 .000,00 em serviços a título de 
contrapartida pela PMMG . vIGÊNCIA 12 meses a partir da publicação 
(14/09/2022) ASSINAturA: 25/08/2021 

3 cm -13 1530154 - 1

tErMo ADItIvo
PMMG–CSC-SAuDE x tErrA CoNSuLtorIA E ANáLISES 
AMBIENtAIS LtDA-ME . Processo de Compra nº 1255302/191/2020 – 
Modalidade Pregão Eletrônico nº 191/2020 . Contrato nº 9262577/2020 . 
Aditivo 01. Objeto: PRORROGAÇÃO da vigência.

1 cm -13 1530286 - 1

EDItAL DE LICItAÇÃo
PMMG-CPE, Pregão Eletrônico N 12/2021; Processo de compra 
nr:1259965 .00038/2021; Aquisição de Materiais de Permanentes (Ar 
condicionado, Bebedouro, Lavadora de alta pressão) para as unida-
des subordinadas do CPE-PMMG; Envio de propostas entre 16:00 
horas de 17/09/2021 até as 08:59 horas de 27/09/2021 . Data do pregão 
27/09/2021 as 09:00 horas . www .compras .mg .gov .br .

2 cm -13 1530169 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG - CAP – PrEGÃo ELEtrÔNICo - Processo de Compra 
1250133 35/2021 - objeto: prestação de serviços técnicos especiali-
zados em microfilmagem eletrônica, para digitalizar emicrofilmar 
os documentos que compõem o acervo do Centro de Gestão Docu-
mental da Polícia Militar de Minas Gerais, compreendendo os ser-
viços de organização,ordenação, preparação, montagem dos filmes, 
digitalização,microfilmagem eletrônica, indexação automática ou 
manual dos documentos, processamento, inspeção técnica, revisão, 
duplicação de microfilmes, bem como a custódia de microfilmes e de 
microfichas originais em arquivo de segurança. Além disso, o forneci-
mento e suporte ao software de GED – 3 (três) licenças e pacto aces-
sório de cessão de equipamentosconforme especificações, exigências e 
quantidades estabelecidas neste documento . A Sessão de Pregão ocor-
rerá dia 24/09/2021, às 09h00min . Propostas: envio ao Portal de Com-
pras/MG até as 08:55h de 24/09/2021 . Edital disponível em www .com-
pras .mg .gov .br e www .policiamilitar .gov .br .

4 cm -13 1530599 - 1

 ExtrAto DE PuBLICAÇÃo DE EDItAL 
DE PrEGÃo ELEtrÔNICo 

PMMG-BPMrv . Pregão eletrônico . objeto: contratação de empresa 
especializada para prestar serviços de organização e execução de even-
tos, incluindo hospedagem, preparação, produção e fornecimento con-
tínuo de refeições (café da manhã, almoço, jantar e ceia), na forma 
transportada, ao Curso de radiopatrulhamento tático rodoviário e 
contratação de empresa para prestação de serviço de instalação de gra-
deamento a fim de atender demanda do BPMRv. conforme Edital-PE 
04/2021 . unidade 1251655, Processo 118/2021 . Propostas: envio ao 
Portal de Compras/MG, entre 10h de 15/09/21 até as 08h59min de 
24/09/21 . Informações no tel . (31) 2123-1905 . Edital disponível no site 
www .compras .mg .gov .br e https://www .policiamilitar .mg .gov .br

3 cm -13 1530380 - 1

 ExtrAto DE tErMo ADItIvo 
 PMMG/9ª rPM - Extrato do 1º termo Aditivo do Contrato nº 
9276561/2021 de Fornecimento e Serviço, firmado entre o ESTADO 
DE MINAS GErAIS por meio da PMMG/9ª rPM e o fornecedor 
07 .589 .921/0001-80 - tBG Auto CENtEr LtDA, Processo nº 
1259760 000005/2021, Pregão eletrônico . objeto: Manutenção da frota 
orgânica de veículos quatro rodas da 9ª rPM - uberlândia . Acréscimo 
no percentual de 24,12% do valor inicial do contrato . valor do acrés-
cimo r$ 46 .000,00 . Assinatura: 09/09/2021 .

2 cm -13 1530249 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
PMMG / CSA-tIC, CNPJ 16 .695 .025/0001-97 - Contratada: CorPo-
rAtIvA tELECoMuNICAÇÕES, CNPJ 18 .553 .690/0001-71 – 2º 
termo Aditivo ao Contrato nº 9222507/2019 - objeto: 1 .1 Prorrogar a 
vigência do contrato original por 12 meses, a partir de 30/11/2021. 1.2 
A CoNtrAtADA manifesta expressamente sua renúncia ao reajuste 
contratual, mantendo as mesmas condições financeiras do contrato ori-
ginal . valor: r$ 9 .000,00

2 cm -13 1530631 - 1

PMMG/9ª rPM/54º BPM - PuBLICAÇÃo CoNvÊNIo 
DE rEPASSE NÃo FINANCEIro 19/2021 – 54º BPM

PMMG – 54º BPM . x Prefeitura Municipal de Ituiutaba/MG . objeto: 
O presente convênio tem por objeto o estabelecimento de condições de 
cooperação mútua entre os convenentes, com vistas ao aperfeiçoamento 
do Policiamento de trânsito de Ituiutaba/MG . valor:r$80 .000,00 
(Oitenta mil reais). Vigência 13/09/2021 a 31/12/2021.

2 cm -13 1530539 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

 rESuMo DE HABILItADoS
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 36, do Decreto Estadual nº 48 .064, de 
16/10/2020 e Portaria 941/2021- DG/IPSM de 04/02/2021), cumprindo 
o disposto no subitem 11 .4 do Edital de Credenciamento nº 02/2021, 
divulga os prestadores HABILItADoS em credenciar-se no Sistema 
de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito da região da Polícia 
Militar/MG . Data: 13/09/2021
rMBH

Município Interessado Categoria

 Belo Horizonte
Clinica odontológica Milton 
Ferreira oliveira Ltda . ME Clínica odontológica

Clinica Faria Ltda Clínica Médica

 4ª rPM- Juiz de Fora
Município Interessado Categoria

Juiz de Fora Centro Médico de Benfica Ltda ME Clínica Médica

4 cm -13 1530598 - 1

PrIMEIro tErMo ADItIvo Ao CoNtrAto Nº 9262970/2020 
que entre si celebram o IPSM e a empresa A MArKA ArQuItEturA 
E ENGENHARIA LTDA - EPP; Do Objeto: prorrogação da vigência 
da contratação e do valor da garantia financeira de execução contratual, 
por mais 12 meses do Contrato nº 9262970/2020; Do Preço: Fica man-
tido o valor anual estimado de r$ 707 .000,00; Da Dotação orçamentá-
ria: 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 09 122 705 
2018 0001 3 3 90 35 02 0 60 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 
22 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 39 22 0 60 1, 2121 09 122 
705 2018 0001 3 3 90 39 75 0 10 1, 2121 09 122 705 2018 0001 3 3 90 
39 75 0 60 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 35 02 0 10 1, 2121 10 
122 705 2017 0001 3 3 90 35 02 0 60 1, 2121 10 122 705 2017 0001 
3 3 90 39 22 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 22 0 60 1, 
2121 10 122 705 2017 0001 3 3 90 39 75 0 10 1, 2121 10 122 705 2017 
0001 3 3 90 39 75 0 60 1; Da Vigência: Iniciando-se 27/10/2021, com 
previsão de término em 26/10/2022; Das Demais Cláusulas: Permane-
cem mantidas, ratificadas, inalteradas e em pleno vigor todas as demais 
cláusulas e condições desta contratação, não alterados pelo presente 
instrumento; Foro: Belo Horizonte; Data: 11/09/2019; Signatários: 
Paulo de vasconcelos Júnior, Cel . PM Qor Diretor de Planejamento, 
Gestão e Finanças - DPGF/IPSM, por contratante; Artur Moreira Dias, 
por contratado .

5 cm -13 1530218 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

 SuPErINtENDÊNCIA DE PLANEJAMENto, 
GEStÃo DE FINANÇAS 

 ExtrAtoS DE CoNtrAtoS 
ExtrAto Do tErMo DE CoNtrAto Nº 9292012/2021

 ProCESSo DE CoMPrAS Nº 1511189 000147/2021
 ProCESSo ELEtrÔNICo Nº 1510 .01 .0121964/2021-09

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica rEForLAr SoLu-
CoES EM ENGENHArIA LtDA - ME . Do objeto: contratação de ser-
viços de reforma e adequação no imóvel situado na Avenida otacílio 
Negrão de Lima n .º 640, Pampulha, Belo Horizonte – MG . valor total: 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Vigência: 12 (doze) meses, a con-
tar da publicação do extrato de contrato . Dotação orçamentária: 151
1 .06 .181 .005 .4025 .0001 .4 .4 .90 .51 .07 .0 .10 .8 . Foro: B .Hte/MG . Assina-
tura: 13/09/2021 . Signatários: reinaldo Felicio Lima (P/Contratante) e 
tales de Castro Quintão (P/ Contratada) .

ExtrAto Do tErMo DE CoNtrAto Nº 9292006/2021
 ProCESSo DE CoMPrAS Nº 1511189 000134/2021

 ProCESSo ELEtrÔNICo Nº 1510 .01 .0111560/2021-05
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica rEForLAr SoLu-
CoES EM ENGENHArIA LtDA - ME . Do objeto: contratação de ser-
viços de construção de uma sala e reforma da cobertura na edificação 
que hoje abriga as Delegacias de Eventos, Delegacia Antissequestro e 
Delegacia de repressão às Ações Criminosas organizadas - DrACo, 
situadas na Avenida otacílio Negrão de Lima n .º 640, Pampulha, Belo 
Horizonte - MG. Valor total: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Vigência: 
12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato de contrato . Dotação 
orçamentária: 1511 .06 .181 .005 .4025 .0001 .4 .4 .90 .51 .07 .0 .10 .8 . Foro: 
B .Hte/MG . Assinatura: 13/09/2021 . Signatários: reinaldo Felicio Lima 
(P/Contratante) e tales de Castro Quintão (P/ Contratada) .

ExtrAto Do CoNtrAto Nº 9291934/2021
 ProCESSo DE CoMPrAS 1511189 000020/2021

 ProCESSo SEI 1510 .01 .0052430/2021-89
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica AIDC tECNoLo-
GIA LtDA  . Do objeto: aquisição de bens permanentes - impressora 
de código de barras -, via recursos do Convênio Federal SENASP n° 
813265/2014, que tem como objeto criar e estruturar a cadeia de cus-
tódia da Perícia Criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais . 
Valor total R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais). Vigência: o 
contrato terá vigência 12 (doze) meses a partir da publicação do seu 
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Dotação Orça-
mentária: 1511 .06 .181 .005 .4022 .0001 .4 .4 .90 .52 .09 .0 .10 .3; 1511 .06 .18
1 .005 .4022 .0001 .4 .4 .90 .52 .07 .0 .24 .1; e 1511 .06 .181 .005 .4022 .0001 .3 .
3 .90 .30 .16 .0 .24 .1 . Foro: B . Hte/MG . Assinatura: 13/9/2021 . Signatá-
rios: reinaldo Felício Lima (P/Contratante) e rodrigo vasquez Cruz 
(P/ Contratada) .

ExtrAto Do CoNtrAto Nº 9291935/2021
 ProCESSo DE CoMPrAS 1511189 000020/2021

 ProCESSo SEI 1510 .01 .0052430/2021-89
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica CoMBEt  . Do objeto: 
aquisição de bens permanentes - leitor óptico de código de barras -, 
via recursos do Convênio Federal SENASP n° 813265/2014, que tem 
como objeto criar e estruturar a cadeia de custódia da Perícia Criminal 
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais . valor total r$ 12 .600,00 
(doze mil e seiscentos reais). Vigência: o contrato terá vigência 12 
(doze) meses a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais . Dotação orçamentária: 1511 .06 .181 .005
 .4022 .0001 .4 .4 .90 .52 .09 .0 .10 .3; 1511 .06 .181 .005 .4022 .0001 .4 .4 .90 .52
 .07 .0 .24 .1; e 1511 .06 .181 .005 .4022 .0001 .3 .3 .90 .30 .16 .0 .24 .1 . Foro: B . 
Hte/MG . Assinatura: 13/9/2021 . Signatários: reinaldo Felício Lima (P/
Contratante) e Adélio José do Nascimento (P/ Contratada) .

ExtrAto Do CoNtrAto Nº 9291936/2021
 ProCESSo DE CoMPrAS 1511189 000020/2021

 ProCESSo SEI 1510 .01 .0052430/2021-89
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica oBJEt CoMErCIo 
DE EQuIPAMENtoS E SErvICoS EIrELI  . Do objeto: aquisição 
de bens permanentes - estufa de laboratório -, via recursos do Con-
vênio Federal SENASP n° 813265/2014, que tem como objeto criar e 
estruturar a cadeia de custódia da Perícia Criminal da Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais . valor total r$ 8 .500,00 (oito mil e quinhen-
tos reais). Vigência: o contrato terá vigência 12 (doze) meses a par-
tir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais . Dotação orçamentária: 1511 .06 .181 .005 .4022 .0001 .4 .4 .90 .52 .
09 .0 .10 .3; 1511 .06 .181 .005 .4022 .0001 .4 .4 .90 .52 .07 .0 .24 .1; e 1511 .06 .
181 .005 .4022 .0001 .3 .3 .90 .30 .16 .0 .24 .1 . Foro: B . Hte/MG . Assinatura: 
13/9/2021 . Signatários: reinaldo Felício Lima (P/Contratante) e Elton 
Cristian Glatz Pieretti (P/ Contratada) .

ExtrAto Do CoNtrAto Nº 9292051/2021
 ProCESSo DE CoMPrAS 1511189 000168/2021

 ProCESSo SEI 1510 .01 .0199450/2021-80
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica tECNo 2000 INDuS-
trIA E CoMErCIo LtDA . Do objeto: aquisição de mobiliários - 
mesa para escritório e mesa para impressora - para reaparelhamento 
de unidades Policiais do Interior do Estado e da Capital em atendi-
mento a Emendas Parlamentares Indicação 807 e 68168 . valor total r$ 
12.625,00 (doze mil seiscentos e vinte e cinco reais). Vigência: o con-
trato terá vigência 12 (doze) meses a partir da publicação do seu extrato 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Dotação Orçamentária: 
1511 .6 .181 .5 .4025 .1 .4 .4 .90 .52 .14 .0 .10 .4 e 1511 .6 .181 .5 .4025 .1 .4 .4 .9
0 .52 .14 .0 .10 .8 . Foro: B . Hte/MG . Assinatura: 13/9/2021 . Signatários: 
reinaldo Felício Lima (P/Contratante) e Jordano Castro Nascimento 
(P/ Contratada) .

ExtrAto Do CoNtrAto Nº 9292048/2021
 ProCESSo DE CoMPrAS 1511189 000095/2021

 ProCESSo SEI 1510 .01 .0129686/2021-65
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica DIStrIBuIDorA 
PErES & ArAuJo LtDA - ME . Do objeto: aquisição de equipamen-
tos de informática - tablet PC -, conforme especificações e quantitati-
vos estabelecidos no Edital do Pregão nº 1511189 95/2021 . valor total 
r$ 8 .199,96 (oito mil cento e noventa e nove reais e noventa e seis 
centavos). Vigência: o contrato terá vigência 12 (doze) meses a par-
tir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais . Dotação orçamentária: 1511 .06 .181005 .4025 .0001 .4 .4 .90 .52 .0
8 .0 .10 .8; 1511 .06 .181 .005 .1068 .0001 .4 .4 .90 .52 .08 .1 .10 .8; e 1511 .06 .1
81 .005 .1067 .0001 .4 .4 .90 .52 .07 .0 .10 .8 . Foro: B . Hte/MG . Assinatura: 
13/9/2021 . Signatários: reinaldo Felício Lima (P/Contratante) e Junio 
Silva de Araújo (P/ Contratada) .

1º tErMo ADItIvo Ao ACt N .º 58/2021/PCMG - 
ProCESSo SEI!MG Nº 1510 .01 .0056467/2021-21

Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Ninheira/MG . objeto: 
Alterar o Plano de trabalho para fazer constar a inserção das despe-
sas de Locação de Imóvel, água, energia elétrica e internet . Duração: 
39(trinta e nove) meses, contados a partir de 01/10/2021 a 31/12/2024 .
Do Foro: Belo Horizonte/MG . Assinatura: 13/09/2021 . Signatários: 
reinaldo Felicio Lima(P/PCMG) e Wagner Antunes Sposito (P/Pref .) .

26 cm -13 1530617 - 1

ACADEMIA DE PoLÍCIA CIvIL 
CoNCurSo PÚBLICo – ESCrIvÃo DE 

PoLÍCIA- ProvIMENto 2018
MAtrÍCuLA No CurSo DE ForMAÇÃo 

tÉCNICo - ProFISSIoNAL/2021 
PortArIA Nº 180/DrS/ACADEPoL/PCMG/2021

A Diretora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições, e nos termos do Edital nº 02/2018 do Concurso 
Público para Escrivão de Polícia, torna público o deferimento da matri-
cula no Curso de Formação Técnico-Profissional/2021, do servidor 
abaixo relacionado:

Inscrição Nome Matricula
3574-2 Jonas thomaz Fagundes 03/09/2021

registre-se . Publique-se . Cumpra-se .
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2021 . 
Cinara Maria Moreira Liberal

Delegada Geral de Polícia
Diretora da Academia de Polícia Civil

5 cm -13 1530618 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

– 2º CoB – AvISo DE LICItAÇÃo . 
Pregão Eletrônico nº 1401806 000013/2021 - 2º CoB . o ordenador de 
Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB torna público que estará rece-
bendo propostas para a contratação de empresa para execução dos ser-
viços continuados de manutenção em veículos automotores dalinha 
leve, para veículos de duas ou três rodas epara reboques (carretinhas) 
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas (CBMMG), lotadas ou em 
trânsito na área do8º BBM - uBErABA/MG, com entrega de forma 
parcelada, de acordo com a demanda, com fornecimento de peças de 
reposição e acessórios genuínos e originais, borracharia, apoio mecâ-
nico e serviço de guincho em regime de plantão 24 (vinte e quatro) 
horas, 7 (sete) dias da semana, conforme especificações e elementos 
técnicos constantes no termo de referência e nos demais anexos cons-
tantes do edital . As propostas deverão ser encaminhadas para o site 
www .compras .mg .gov .br . A Sessão Pública deste pregão eletrônico 
ocorrerá às 09h00min do dia 27/09/2021, no Portal de Compras do 
Estado . A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na 
Seção de Licitação do Núcleo ADM do 2º CoB, à avenida dos Eucalip-
tos, nº 800, Bairro Jardim Patrícia, uberlândia/MG, através do e-mail 
2cob.licitacoes@bombeiros.mg.gov.br ou telefone (34) 4009-3660 e o 
edital no site: www .compras .mg .gov .br . 

uberlândia/MG, 13/09/2021 . relson Miguel de Macedo, Capitão 
BM, ordenador de Despesas do Núcleo ADM do 2º CoB .

– CSM – AvISo DE LICItAÇÃo - PrEGÃo 
ELEtrÔNICo Nº 1401269 000065/2021 . 

o ordenador de Despesas do CSM torna público que estará recebendo 
propostas para a prestação deserviços de reprografia -impressõesdos-
projetos das pistas de treinamentoe edificações complementares a 
serem construídas na Academia de Bombeiros Militar (ABM) /Cam-
pusContagem, conforme especificações detalhadas no Anexo I, do Edi-
tal . A Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09h00min do 
dia 27/09/2021, no Portal de Compras do Estado A íntegra do edital e 
outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação do CSM, 
à rua vinte e Seis, nº 12, Bairro tropical, Contagem/MG, através dos 
telefones (31) 3198-5708 ou (31) 3198-5728, pelo e-mail csm .licita-
cao@bombeiros.mg.gov.br e no site: www.compras.mg,gov.br 

Contagem, 13set21 . Bruno Barbosa de Menezes – Maj BM .

– 10º BBM – rESuMo DE tErMo ADItIvo 
Ao CoNvÊNIo Nº 01/2020 . 

Espécie: 1º Aditamento. Objeto: Prorrogar o prazo do convênio por 
mais 12 meses, alterar o plano de trabalho para o período de vigência 
do termo aditivo, corrigir a cláusula quarta do convênio 01/2020 – Da 
vigência e prorrogação, convalidar os atos administrativos. Vigência: 
01/08/2021 a 31/07/2022 . Foro: Belo Horizonte . Divinópolis, 10 de 
setembro de 2021 . Signatários: Amanda Cristina Miranda, Major BM e 
José Márcio Zanardi, Secretário Executivo do CIS-urG oeste .

11 cm -13 1530576 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE AGricuLturA, PEcuáriA E ABAStEcimENto
EDItAL DE MEDIÇÃo 

A Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao art . 48 do Decreto 34 .801/1993, 
observadas as demais exigências legais, torna público que se acham na sede desta Secretaria, os seguintes processos de regularização fundiária rural 
e comunica a medição dos imóveis situados nos municípios abaixo: 
- FrANCISCo BADArÓ: 

rEQuErENtE CPF/CNPJ IMÓvEL árEA (HA)
MArIA DoS ANJoS tEIxEIrA 006 .791 .026-20 CÓrrEGo DA PoSSE 4,8000
MArIA DoS ANJoS tEIxEIrA 006 .791 .026-20 CÓrrEGo DA PoSSE 4,8000

- PEDrAS DE MArIA DA CruZ: 
rEQuErENtE CPF/CNPJ IMÓvEL árEA (HA)

JoSÉ MANoEL DA GuArDA 007 .949 .766-70 FAZENDA FurADo Novo 157,8000

O presente edital será afixado em locais públicos e os processos referenciados estarão disponíveis aos interessados, nesta Secretaria, no endereço 
rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 – bairro Serra verde, Belo Horizonte - MG, CEP 31630-901, 10º andar, edifício Gerais, na Subsecretaria de 
Assuntos Fundiários ou por meio de requerimento formal constante no formulário disponível no site da agricultura .mg .gov .br (link http://www .agri-
cultura .mg .gov .br/index .php/cidadao/2019-12-20-14-47-27/requerimentos) que terão o prazo de 15 DIAS, contados da disponibilização do processo, 
para se manifestarem a respeito 

Belo Horizonte, 13 de setembro 2021
Ana Maria Soares valentini

Secretária de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento
10 cm -13 1530619 - 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 3202109132243230126.
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