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Número da Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020/MTI

PROCESSO Nº 190833/2020
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviços em solução de outsourcing
(impressão, cópia e digitalização) e gerenciamento de impressão departamental, incluindo
disponibilização de equipamentos novos, de primeiro uso e em linha de produção, manutenção
preventiva e corretiva, fornecimento e reposição de peças e insumos/consumíveis (incluso papel),
além da instalação de software necessário para a operacionalização e gerenciamento de ativos e
bilhetagem das páginas para atender as demandas da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da
Informação – MTI.
Data de Abertura:

11/12/2020 Horário 09h00min

Prazo de Divulgação do Edital: 15 dias úteis
Modo de Disputa: Aberto
Lote único - Exclusivo para ME e EPP.
Local: Sítio do Portal Aquisições: https://aquisicoes.gestao.mt.gov.br
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1.

1.1.

1.2.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020 MTI/MT
PREÂMBULO

A EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI, torna pública, para
conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com atuação de PREGOEIRO(A) OFICIAL da
SEPLAG/MT, designado(a) pela Portaria 057/2020/SEPLAG/MTI/MT, em conformidade com as
Leis 10.520/02, Lei 13.303/16, no que couber Decreto Estadual nº 840/2017 e o Regulamento
de Licitações e Contratos da MTI - RLC/MT, bem como pelas disposições estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
O Edital e seus anexos poderão ser retirados na página eletrônica:
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/, bem como, estará disponível para consulta na Empresa
Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI – Centro Político e Administrativo – CuiabáMT, de segunda a sexta feira em horário de expediente (das 08h00min às 12h00 e das 14:00 às
18h00min) – Horário local (Cuiabá/MT).

1.3.

A MTI abrirá prazo para o cadastramento eletrônico das PROPOSTAS DE PREÇOS, pelo Sistema
de Informações para Aquisições Governamentais – SIAG, compreendido 18/11/2020 a
10/12/2020, período integral, exceto quanto ao dia da abertura da sessão que o horário máximo
de aceitação estará condicionado a 15 minutos antes do início da mesma, ou seja, até às
08h45min - Horário local (Cuiabá/MT). A abertura das propostas será no dia 11/12/2020 às
09h00min - Horário local (Cuiabá/MT).

1.4.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos
por servidor (a) integrante do quadro efetivo da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO, denominado (a) pregoeiro(a), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o Portal de Aquisições, constante da página eletrônica:
http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/ conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.5.

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão
obrigatoriamente o horário local (Cuiabá/MT) e dessa forma serão registradas no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
2.DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1.

O objeto da presente licitação é Contratação de Empresa Especializada para a prestação de
serviços solução de outsourcing (impressão, cópia e digitalização) e gerenciamento de
impressão departamental, incluindo disponibilização de equipamentos novos, de primeiro uso
e em linha de produção, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento e reposição de
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peças e insumos/consumíveis (incluso papel), além da instalação de software necessário para
a operacionalização e gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas para atender as
demandas da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI.
2.2.

A licitação será em lote único sendo exclusivo para ME e EPP cumprindo assim o determinado
na Lei Complementar Estadual 605/2018 - art.23.
3.DOS PROCEDIMENTOS INICIAIS

3.1.

Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado deverá
acessar, na internet, o SIAG, no Portal de Aquisições – http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/,
onde se encontra o link para acesso.

3.2.

A empresa que desejar participar do PREGÃO ELETRÔNICO deverá, obrigatoriamente, possuir
login e senha, pessoal e intransferível no Sistema de Aquisições Governamentais (SIAG) do
Estado de Mato Grosso. Caso não possua, deverá criá-los na plataforma eletrônica:
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/ no campo “FORNECEDORES”. Obs.: Este procedimento
não substitui os documentos de habilitação solicitados na seção 13 deste Edital.

3.2.1. Após o cadastramento, o representante da empresa deverá credenciar-se e preencher no
Sistema de Aquisições governamentais – SIAG sua proposta de preços.
3.2.2. Caberá ao proponente 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.
3.3.

Até a data e horário previstos no item 1.3 os interessados poderão se cadastrar, credenciar,
preencher sua proposta de preços e/ou substituir propostas comerciais no sistema eletrônico,
após esse prazo as propostas não poderão ser alteradas ou retiradas pelos participantes.

3.4.

O início da sessão ocorrerá às 09h00m do dia 11/12/2020 – Horário local (Cuiabá/MT).

4.DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1

Poderão participar deste Pregão os interessados relacionados ao ramo de atividade do objeto
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto ao prévio credenciamento no sistema
eletrônico SIAG e à documentação constante neste Edital e seus Anexos.
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4.2

As LICITANTES arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas.

4.3

O interessado, que se enquadre em uma das hipóteses abaixo, estará impedido de participar de
qualquer fase do processo de licitação e de ser contratado:

a)
b)
c)

cujo administrador ou sócio seja diretor ou empregado da MTI;
que esteja cumprindo penalidade de suspensão aplicada pela MTI;
que tenha sido declarado inidôneo pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade
federativa a que está vinculada a MTI, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
que seja constituído por sócio de empresa que estiver suspensa ou impedida ou que tenha sido
declarada inidônea
cujo administrador seja sócio de empresa suspensa ou impedida ou que tenha sido declarada
inidônea;
constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
que tenha sido declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa ou impedida ou que
tenha sido declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma
natureza, de empresa declarada inidônea.
À contratação de empregado ou dirigente da MTI, como pessoa física, bem como à participação
dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;
A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da MTI;
b) empregado da MTI cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação
ou contratação;
c) autoridade do ente público a que a MTI está vinculada.
empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão
ou rompido seu vínculo há menos de 6 (seis) meses.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

i)

4.4.

4.5.

Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados pelas licitantes
deverão referir-se ao mesmo CNPJ descrito por estas na proposta de preços, salvo aqueles
documentos permitidos por lei.
As licitantes se responsabilizam pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação, assumindo todos os ônus pela
preparação da proposta assim como da habilitação, não cabendo quaisquer tipos de
ressarcimentos, independentemente do resultado do certame.

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
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5.1.

Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, cidadãos e agentes
econômicos podem pedir esclarecimento e impugnar o edital, mediante requerimento
fundamentado ao(a) pregoeiro(a) que deverá responder motivadamente em até 03 (três) dias
úteis.

5.1.1. As petições de impugnação e de pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhadas
devidamente instruídas com as seguintes informações: número do processo e do pregão ao qual
se refere, qualificação da Requerente, endereço de correspondência, endereço de e-mail para
os fins de que trata o item 5.1 do Edital, telefone para contato e a assinatura do
representante/requerente. No caso de pessoa jurídica, informar a razão social da empresa. E em
sendo a requerente pessoa física, apresentar cópia dos documentos pessoais.
5.1.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, sendo que só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de
expediente no órgão ou na entidade, ou seja, serão contados somente os dias úteis consecutivos
de modo contínuo.
5.2.

As petições de impugnação e os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhadas para o
e-mail: pregao@seplag.mt.gov.br com cópia para o e-mail: aquisicao@mti.mt.gov.br, no prazo
previsto no item 5.1., podendo também, alternativamente, serem protocoladas na EMPRESA
MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI - DAFI - UGACO – Centro Político
Administrativo – CEP: 78.050-970 – Cuiabá-MT, igualmente respeitado o prazo previsto no item
5.1 desta seção.

5.3.

Todas as petições e pedidos de esclarecimentos serão respondidos por e-mail para a empresa
solicitante, bem como, lançado no endereço eletrônico https://www.mti.mt.gov.br - junto ao
Edital, e no sistema SIAG para conhecimento da empresa solicitante/impugnante e de quaisquer
interessados.

5.4. Se a impugnação ao edital e/ou pedido de esclarecimento for reconhecida e julgada procedente,
serão corrigidos os vícios e uma nova data será designada pela MTI, para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de
propostas.
5.5.

Decairá o direito de pedir esclarecimentos ou impugnar os termos deste Edital aquele que não
o fizer até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão Eletrônico,
apontando de forma clara e objetiva falhas ou irregularidades que entender viciarem o mesmo.

5.6.

Havendo a ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o
retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e
legislação vigente.
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6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. A participação no certame se dará por meio do sistema eletrônico no site
http://aquisicoes.gestao.mt.gov.br/, sendo acessado pelo link “FORNECEDOR” => Acesso ao
sistema”, localizado no menu lateral esquerdo do portal, mediante digitação de login e senha
pessoal e intransferível do representante credenciado.
6.1.1. Caso a licitante ainda não possua login e senha, poderá providenciar o cadastro acessando o
menu superior do Sistema de Aquisições “FORNECEDORES” => Informações e Serviços aos
Fornecedores => Cadastro. Os procedimentos para o cadastro estão disponibilizados para
download através do arquivo denominado “COMO CRIAR LOGIN E SENHA”.
6.1.1.1. As licitantes ou os seus representantes legais terão o prazo de até 03 (três) dias úteis
antes da data de realização do Pregão para estar previamente cadastradas junto ao órgão
provedor.
6.1.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu credenciado, não cabendo a SEPLAG a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
6.1.3. O cadastro deverá ser realizado com a utilização do CNPJ da empresa que participará do certame,
não sendo permitido o uso do CPF do representante legal da licitante.
6.2.

Ao acessar o sistema, a licitante deverá:
a) localizar o Pregão de interesse, acessando a opção “PREGÕES” – “LANÇAR PROPOSTA”, no
menu lateral esquerdo do portal;
b) após localizar o Pregão pelo número do Edital ou número do Processo Administrativo, clicar
em visualizar;
c) em seguida, deverá optar pela declaração de enquadramento ou não, de microempresa ou
empresa de pequeno porte.
c1) a não identificação no sistema acarretará preclusão consumativa do tratamento diferenciado
e favorecido, concedido pela Lei Complementar nº 123/2006 - em especial quanto ao seu artigo
3º.
c2) a licitante que se declarar microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ainda
selecionar o campo respectivo, caso possua alguma restrição quanto à documentação referente
à regularidade fiscal.
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6.3.

Realizadas as devidas marcações, a licitante procederá à confirmação no botão
“CREDENCIAMENTO”, e então, poderá aceitar ou recusar os conteúdos do Termo de
Credenciamento e Declaração de Habilitação, bem como imprimir referidos Termos, se assim
preferir.
6.3.1. Recusando os termos, a licitante não participará do certame;
6.3.2. Aceitando os termos, a licitante declara automaticamente que cumpre todos os requisitos
exigidos neste Edital.

6.4.

A solicitação de credenciamento do responsável para representar os interesses da licitante junto
ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

6.5. O login e a senha criados pela licitante poderão ser utilizados em qualquer Pregão Eletrônico
administrado pela Superintendência de Aquisições Governamentais/SEPLAG.
6.6.

É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo, nos
casos de representação para itens distintos.

6.7.

A quebra de sigilo ou perda da senha poderá ser regularizada através de acesso ao menu
superior “FORNECEDORES” => Informações e Serviços aos Fornecedores => “Alterar Cadastro”
ou “Esqueci minha Senha”, desde que o e-mail da licitante cadastrado esteja atualizado no
Cadastro de Usuários.

6.8.

Dúvidas e informações pertinentes ao cadastramento poderão ser esclarecidas no Manual
“COMO LANÇAR PROPOSTA NO PREGÃO ELETRÔNICO”, cujo download do arquivo encontra-se
disponível no menu superior “FORNECEDORES”, ou ainda pela equipe de suporte ao Sistema de
Aquisições Governamentais – SIAG, através do telefone (65) 3613-3606.
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS

7.1.

Efetuado o Credenciamento, a licitante deverá PREENCHER sua proposta de preços e incluir os
demais documentos solicitados na Seção 8 deste Edital, até a data e horário previstos no subitem
1.3, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
7.1.1. Ao apresentar sua proposta, a licitante aceita plenamente e concorda especificamente
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
7.1.2. A licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada, desde que
durante o prazo estipulado no subitem 1.3 deste Edital

7.2.

Para cadastrar a Proposta Eletrônica de Preços, a licitante deverá clicar na opção “CRIAR
PROPOSTA” e:
8

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

a) selecionar o lote para o qual fará a proposta;
a1) a descrição do objeto será automaticamente preenchida pelo Sistema conforme cadastrado
na oportunidade de abertura do processo licitatório.
b) preencher o prazo da entrega do lote observando o previsto no Edital;
c) preencher o prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias
corridos, a contar da data da sessão pública;
d) preencher o campo, com a expressão “Marca Própria”, atendendo ao princípio da
impessoalidade e para não ter o risco de ter sua proposta desclassificada.
e) como o objeto não exige catálogo ou folders, a licitante deve desconsiderar o campo, não
clicando, nem anexando nada.
f) preencher o preço ofertado, informando o VALOR UNITÁRIO DO ITEM.
g) após preencher todos os campos solicitados, clicar em SALVAR, em seguida: ENVIAR.
7.3.

O envio da proposta digital pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital e seus Anexos. O fornecedor será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

7.4.

Após a abertura da proposta, pelo(a) pregoeiro(a), não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) pregoeiro(a).

7.5.

Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa em DESCLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, nesta fase.
8.DA PROPOSTA DE PREÇOS DE FORMA ESCRITA

8.1.

Salvada a Proposta Eletrônica de Preços, a licitante deverá clicar em “ANEXO DA PROPOSTA”
para fins de anexar e enviar a PROPOSTA DE PREÇO DE FORMA ESCRITA, obedecendo aos
requisitos constantes no subitem 7.2, (vide Manual “COMO LANÇAR PROPOSTA NO PREGÃO
ELETRÔNICO”).
8.1.1. A licitante deverá anexar uma proposta, conforme modelo do ANEXO II, para o lote que
deseja participar, com as informações dos itens.
8.1.2. O não cumprimento do disposto no item 8.1. e 8.1.1. implicará na DESCLASSIFICAÇÃO da
proposta da licitante para o lote.

9

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

8.1.3. Não será necessário o envio dos documentos de habilitação pelo Sistema, eis que estes
serão solicitados pelo(a) pregoeiro(a), após a fase de lances e o envio se dará por e-mail,
conforme disposto no item 12.1.
8.2.

Para formular a Proposta de Preço, a licitante deverá observar com atenção o Termo de
Referência, que consta no Anexo I, parte integrante do presente Edital, principalmente nos itens
que venham a fazer parte da formação do preço.

8.3.

A PROPOSTA DE PREÇOS DE FORMA ESCRITA deve ser elaborada observando o Formulário
Padrão de Proposta - ANEXO II e conter obrigatoriamente:
8.3.1. Descrição do objeto conforme especificação consignada no Anexo I -Termo de Referência;
8.3.2. VALOR UNITÁRIO;
8.3.3. VALOR TOTAL DO LOTE;
8.3.4. O prazo de eficácia da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos,
a contar da data da sessão pública;
8.3.5. Declaração expressa de que os preços cotados incluem todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;
8.3.6. CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato, inclusive endereço eletrônico
(e-mail), nº da conta corrente, agência e respectivo Banco, e ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.
8.3.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão observar, para elaboração da
proposta de preços, o disposto no item 8.3;
8.3.8. Se existirem indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, a licitante deverá ser convocada para comprovar a
exequibilidade da sua proposta, sob pena de desclassificação.
8.3.9. Na formulação de suas propostas, a empresa deverá observar ainda o regime de
tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de
ISSQN, PIS e COFINS sobre seu faturamento (Acórdão TCU - Plenário nº 2.647/2009);
8.3.10. A licitante classificada em primeiro lugar, na fase de lance, deverá encaminhar
PROPOSTA DE PREÇOS - Anexos II adequadas ao último lance, devidamente preenchida,
de acordo com prazos previstos no edital no item 12 - DO ENCAMINHAMENTO DE
DOCUMENTOS POR EMAIL.
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8.4.

O sistema eletrônico somente permitirá a visualização da Proposta de Preços de Forma Escrita
ANEXADA (uma proposta para cada lote que deseja participar), após o término da etapa de
lances.

8.5.

A empresa licitante deverá executar/entregar os serviços dentro das quantidades e das
especificações constantes do ANEXO I do Edital.

8.6.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento.

8.7.

As propostas apresentadas pelas licitantes deverão incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, materiais, equipamentos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes, seguros, treinamento, deslocamentos
de pessoal, transporte, garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre
o valor do objeto licitado, constante da proposta, conforme exigências editalícias e contratuais,
não sendo admitido pleito posterior em decorrências da exclusão de quaisquer despesas
incorridas.
8.7.1. As empresas após a apresentação das propostas não poderão alegar preço inexequível ou
cotação incorreta e deverão prestar os serviços sem ônus adicionais.
8.7.2. Nos casos em que as empresas se negarem a prestar os serviços, estas estarão sujeitas às
sanções administrativas previstas neste edital.

8.8.

A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

8.9.

Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

8.10. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas pelo
responsável legal da empresa, sob pena de desclassificação do certame.
8.11. O(A) pregoeiro(a) considerará erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não impliquem nulidade do procedimento, como sendo erros materiais
ou formais e, consequentemente, classificará a empresa.
8.12. O(A) pregoeiro(a) poderá, no interesse da administração pública, relevar excesso de formalismo
nas propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura e o caráter
competitivo da Licitação.
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8.13. Para efeito de julgamento das propostas, nenhuma oferta de vantagem não prevista neste Edital
e seus Anexos, será considerada.
8.14. A sessão pública poderá ser suspensa, por prazo a ser definido na própria sessão, para a análise
prévia que se fizer necessária.
8.15. Em nenhuma hipótese o conteúdo da proposta poderá ser alterado, seja com relação ao preço,
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais,
ressalvados os casos que se enquadrem no previsto do item 8.11.
8.16. As licitantes quando convocadas pelo(a) pregoeiro(a) em Sessão Pública a ser designada para
este fim, deverão enviar a Proposta de Preços realinhada e os documentos de habilitação, em
original ou cópia autenticada, ao endereço definido nos item 12 do edital.
9.DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1.

A partir do horário previsto no preâmbulo deste edital, a sessão pública na internet será aberta
por comando do(a) pregoeiro(a), com a divulgação das propostas eletrônicas de preços
recebidas, sem identificação das licitantes por parte do sistema eletrônico.

9.2.

A licitante deverá utilizar sua chave de acesso e senha para participar da sessão pública na
internet.
9.2.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.3.

A comunicação entre o(a) pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
10. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

10.1. Aberta a sessão, o(a) pregoeiro(a) passará à análise e acolhimento das propostas eletrônicas e
em seguida a sua divulgação:
10.2. O(A) pregoeiro(a) analisará as propostas eletrônicas de preços, desclassificando aquelas que não
estiverem em consonância com o estabelecido pelo instrumento convocatório.
10.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todas as licitantes.
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10.3. A decisão sobre classificação de propostas será disponibilizada no sistema eletrônico para
acompanhamento em tempo real pelas licitantes.
10.4. Classificadas as propostas, iniciar-se-á a fase de lances, na qual os autores das propostas
classificadas poderão oferecer lances, obrigatoriamente por meio do sistema eletrônico, sem
restrições de quantidade de lances ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica
específica, MAS SEMPRE INFERIOR À OFERTA INICIAL DA LICITANTE.
10.5. Os lances deverão ser apresentados informando o VALOR UNITÁRIO de cada ITEM.
10.5.1. Não serão aceitas cotações com valores unitários com mais de duas casas decimais. Caso
ocorra o valor deverá ser arredondado para menor.
10.6. A cada lance ofertado, o participante conectado será imediatamente informado de seu
recebimento com seu respectivo horário de registro e valor. O lance vencedor será identificado
pela cor verde.
10.7. Quando houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá ao(à) pregoeiro(a)
verificar a aceitabilidade do valor ofertado.
10.8. Na hipótese de haver propostas lançadas inicialmente com valores iguais, o sistema registrará
por ordem de inserção, e o desempate será efetivado através dos lances franqueados.
10.8.1. Caso, não haja lances, o pregão deverá ser novamente publicado.
10.9. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos.
10.10. Durante o transcurso da sessão de lances, os participantes serão informados em tempo real, do
valor do menor lance ofertado.
10.11. O sistema não identificará os autores dos lances ao(à) pregoeiro(a) e demais participantes.
10.12. Por iniciativa do(a) pregoeiro(a), o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início do tempo
aleatório (randômico) que ficará caracterizado no sistema pela palavra DOU-LHE 1, DOU-LHE 2,
DOU-LHE 3 e logo em seguida a mensagem “início do tempo randômico”. Findado este tempo,
estará automaticamente encerrada a recepção de lances. O tempo randômico vai de 0 (zero)
até 30 (trinta) minutos. Nesta fase o sistema poderá encerrar a disputa a qualquer momento
desse intervalo, sem a possibilidade de intervenção do(a) pregoeiro(a) respeitando o limite
máximo.
10.13. Em face da impossibilidade de determinação da finalização do tempo aleatório/randômico
recomendam-se às licitantes estabelecer o valor mínimo de lance antes de seu acionamento,
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evitando assim frustração por falta de tempo hábil para calculá-lo e apresentá-lo durante o
tempo aleatório.
10.14. O sistema informará a proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa
de lances, devendo as licitantes consultarem regularmente o sistema eletrônico para verificar o
resultado da licitação.
10.15. No caso de desconexão do(a) pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem
prejuízo dos atos realizados.
10.16. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, o pregão será suspenso
e terá reinício somente após COMUNICADO expresso aos participantes por meio do Sistema de
Aquisições Governamentais no mesmo local de disponibilização deste Edital, ficando a licitante
responsável pelo acompanhamento.
10.17. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o(a) pregoeiro(a) comunicará por meio de
Aviso no Diário Oficial do Estado – DOE/MT.
10.18. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema verificará e classificará a
licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.
10.19. Erros relativos a operações matemáticas poderão ser corrigidos na etapa de negociação no caso
de valores inferiores ao já ofertado.
10.20. Caso não se realizem lances, serão verificados a conformidade entre a proposta de menor valor
e o valor estimado da licitação.
10.21. Todos os avisos de suspensão em decorrência de horário de expediente ou fatos supervenientes
serão disponibilizados no sistema utilizado, sendo de inteira responsabilidade o
acompanhamento por parte da licitante.
10.22. Todos e quaisquer avisos pertinentes ao certame serão postados no chat e/ou anexados no
campo “DOCUMENTOS” no sistema. Não podendo a licitante alegar desconhecimento da
informação, sob pena de preclusão.
11.DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
11.1 No julgamento e classificação das propostas, será adotado o CRITÉRIO DE MENOR PREÇO
GLOBAL, observando os demais requisitos estabelecidos neste Edital.
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11.2 O pregoeiro examinará a proposta melhor classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas
do objeto.
11.2.1 O pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta de preço,
quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o compõem
necessitarem de ajustes, de forma a adaptar os valores unitários ao valor total ofertado
ou aos valores estimados pela MTI e para eliminar dízimas.
11.2.2 O não atendimento à solicitação do pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em corrigir a
proposta e/ou as planilhas implicará a desclassificação da proposta e sujeitará a aplicação
das sanções cabíveis.
11.3 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero ou
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade da LICITANTE, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de
remuneração.
11.4 Serão desclassificadas as propostas que (artigo 40 Regulamento de Licitações e Contratos):
a) contenham vícios insanáveis ou ilegalidade;
b) descumpram as especificações constantes neste Edital e seus anexos;
c) apresentem preços que sejam manifestamente inexequíveis;
d) se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação;
e) não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela MTI;
f) apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, salvo se
for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto, sem que se prejudique
o tratamento isonômico entre os LICITANTES.
11.5. Considerar–se–á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove a cobertura suficiente dos custos decorrentes da
contratação.
11.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência na forma do § 2º Art. 56 da Lei
13.303/16 para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo–se adotar, dentre
outros, os seguintes procedimentos:
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a) questionamentos junto à LICITANTE para a apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexequibilidade, sendo aquela obrigada a responder no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da solicitação;
b) levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e junto ao
Ministério da Previdência Social;
c) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
d) verificação de outros contratos que a LICITANTE mantenha com a Administração ou com a
iniciativa privada;
e) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
f) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que a
LICITANTE disponha para a prestação dos serviços;
g) e, demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
11.7. Se a proposta for recusada ou se a LICITANTE desatender exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo sua habilitação na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração
de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
11.8. O pregoeiro poderá, no momento do julgamento, encaminhar pelo sistema eletrônico uma
contraproposta à LICITANTE que tenha apresentado o lance mais vantajoso para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento e não se admitindo negociar
condições diferentes das previstas neste Edital.
11.8.1. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelos
demais LICITANTES.
11.9. Encerrada a etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar com a licitante que tenha
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir
sobre sua aceitação.
11.9.1. A negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,
permanecer acima do orçamento estimado.
11.9.2. Se depois de adotada a providência referida no item anterior não for obtido valor igual
ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação.
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11.10. Conforme previsto no Art. 57, § 3º da Lei 13303/16, a MTI cancelará o(s) item(ns) que
apresente(m) o resultado final acima do orçamento estimado, revogando a licitação quando se
tratar de um único item.
11.11. O(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ajustada ao menor lance, quanto à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para licitação.
11.12. Aceita a proposta, o pregoeiro divulgará o resultado do julgamento e avaliará a habilitação da
LICITANTE.
11.13. Após a negociação, havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade de preço, o(a) pregoeiro(a) irá avaliar as condições de habilitação da licitante,
de acordo com os documentos enviados por e-mail, ficando condicionada a habilitação definitiva
da licitante à apresentação dos documentos originais que deverão ser enviados/postados via
correios
ou
entregues
pessoalmente
na
Superintendência
de
Aquisições
Governamentais/SEPLAG.
11.14. Em sendo aceito o preço, a LICITANTE contratada deverá arcar com o ônus decorrente de
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive para os
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale-transporte, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto do contrato
11.15. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando,
por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de
execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos
LICITANTES em ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicação entre eles.
12. DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS POR EMAIL
12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação no sistema, quando houver, a licitante
classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, para o lotes que sagrar-se vencedora,
PROPOSTA DE PREÇO e DOCUMENTOS ARROLADOS no item 8.3. do edital alinhados ao menor
lance, elaborada de acordo com as especificações do Anexo I, bem como os DE HABILITAÇÃO
constantes na seção 13 deste Edital.
12.1.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três)
horas, contado da solicitação do(a) pregoeiro(a) através do sistema eletrônico, para o email: pregao@seplag.mt.gov.br e aquisicao@mti.mt.gov.br , em arquivo(s) de até 8mb
(oito mega bytes), cabendo-lhe a inabilitação pelo não atendimento, sujeito às
penalidades previstas no item 21. deste edital, garantido o direito de defesa.
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12.1.2. O(A) pregoeiro(a) disponibilizará os documentos de habilitação da licitante classificada
em primeiro lugar, que forem enviados através do email: pregao@seplag.mt.gov.br e
aquisicao@mti.mt.gov.br , no Sistema de Informações para Aquisições – SIAG, na área
pública, junto ao Edital, para análise e apreciação das demais licitantes, após o prazo
estipulado no subitem 12.1.1.
12.1.2.1. Será julgada inabilitada a licitante classificada que não atender à convocação em sessão
para envio dos documentos de habilitação, estando sujeita as sanções previstas no Item
21 do edital.
12.2. O(a) pregoeiro(a) examinará a proposta ajustada ao menor lance, quanto à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para licitação.
12.3. Se a proposta realinhada não for enviada, não for aceitável, ou ainda, os documentos não
atenderem às exigências habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda
às exigências deste Edital.
12.4. Após a negociação, havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade de preço, o(a) pregoeiro(a) irá avaliar as condições de habilitação da licitante,
de acordo com os documentos enviados por e-mail, ficando condicionada a habilitação definitiva
da licitante à apresentação dos documentos originais que deverão ser enviados/postados via
correios
ou
entregues
pessoalmente
na
Superintendência
de
Aquisições
Governamentais/SEPLAG.
12.5. Todas as declarações exigidas na proposta de preços deverão estar devidamente assinadas
pelo responsável legal da empresa, ou por seu representante legal, desde que detenha tais poderes
expressos em instrumento de mandato, sob pena de desclassificação do certame.
13.DA HABILITAÇÃO
13.1 A habilitação da LICITANTE será verificada:
13.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica:
a) cédula de identidade e CPF, no caso de pessoa física;
b) registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo registrado e ata da assembleia que elegeu seus atuais administradores, no
caso de Sociedades Anônimas;
d) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedade empresária;
18
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e) inscrição do ato constitutivo, no Registro Mercantil competente, no caso de sociedade
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI), no caso de MEI, na forma
da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no site www.portaldoempreendedor.gov.br, bem como o Cadastro Nacional de
Pessoa Física – CPF e Carteira de Identidade – R.G.
13.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ);
b)Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
c)Declarações conforme anexos do Edital;
13.1.3 Relativos à Qualificação Econômico – Financeira:
a) O percentual do Patrimônio Líquido não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor
estimado do objeto, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da
proposta, na forma da lei, admitida a atualização por índices oficiais:
LG – Liquidez Geral = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/PASSIVO CIRCULANTE
+ PASSIVO CIRCULANTE;
LC – Liquidez Corrente = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE;
SG – Solvência Geral = ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE.
b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade.
13.1.4 Relativa à qualificação técnica:
a. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
b. O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente,
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registrado na Junta Comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da
Receita Federal do Brasil – RFB.
c) O(s) atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público deverão trazer devidamente
identificado o seu subscritor (nome, cargo, CPF ou matrícula).
d) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior.
e) Não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade técnica emitida por
empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo considerado como
empresa pertencente ao mesmo grupo da controlada pela licitante, a empresa controladora ou
que tenha uma pessoa física ou jurídica que seja sócia da empresa emitente e/ou da licitante.
13.2. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o
disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte.
13.3. Acaso o licitante autor da melhor proposta seja inabilitado, o agente de licitação deve verificar a
efetividade das propostas dos demais licitantes e o atendimento às condições de habilitação de
acordo com a ordem de classificação e aplicando-se os mesmos critérios.
13.4. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades emissoras
de certidões por sítios oficiais.
13.5. O licitante que já estiver cadastrado ou habilitado parcialmente no SIAG, em situação regular,
ficará dispensado de apresentar os documentos abrangidos pelo referido cadastro, conforme o
caso, encaminhará apenas a certidão de cadastro emitida pelo SIAG.
13.6. Na hipótese de algum documento que já conste do SIAG estar com o seu prazo de validade
vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, o licitante será advertido a encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
documento válido que comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte.
13.7. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da
habilitação.
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13.8. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
LICITANTE com indicação do número de inscrição no CNPJ, não serão aceitos documentos com
indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
13.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
13.10. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a
substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
13.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
13.11.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno
porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado
vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
13.11.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida
pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na
contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
13.11.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização
fiscal para a abertura da fase recursal.
13.11.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 89 do Regulamento de
Licitações e Contratos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação conforme o art. 75, § 2º,
I e II da Lei Federal nº 13.303/2016.
13.12. Declarações relativas à Habilitação, OBRIGATÓRIAS para envio da proposta via sistema SIAG:
a)
declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso XXXIII do Art.
7º da Constituição Federal; (ART. 26, §1°, III do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI);
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b)
declaração de que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou
análogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis n º 9.777, de 30 de dezembro de 1998,
nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003 e Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de
1993; ART. 26, §1°, IV do regulamento de Licitações e Contratos da MTI);
c)
declaração informando a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação (ART. 26, §1°, V do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI);
d)
declaração da empresa informando que não existem em seu quadro de empregados
servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão (ART.
26, §1°,VI do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI );
e)
declaração de que a empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses do Art. 13
do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI (ART. 26, §1°, VII do mesmo regulamento);
f)
declaração da empresa de que o administrador não seja sócio de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea (ART. 38, V da Lei Federal nº 13.303/2016);
g)
declaração da empresa de que a mesma não é constituída por sócio ou administrador
de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo
à sanção; (ART. 38, VI da Lei Federal nº 13.303/2016);
h)
declaração da empresa de que o administrador não tenha sido sócio ou administrador
de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo
à sanção;(ART.38, VII da Lei Federal nº 13.303/2016);
i)
declaração da empresa que não tem nos seus quadros de diretoria, pessoa que
participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea (ART. 38,
VIII da Lei Federal nº 13.303/2016);
13.13 Condições gerais a respeito de habilitação:
13.13.1 Caso conste no SIAG a existência de ocorrências impeditivas com a MTI, o pregoeiro deverá
diligenciar previamente à sua inabilitação (Art. 83, III da Lei Federal nº 13.303/2016).
13.13.2 Os documentos exigidos para habilitação, que não estejam contemplados ou estejam
vencidos no SIAG ou ainda indisponíveis para realizar a consulta nos sítios emitentes das
certidões, deverão ser enviados por via eletrônica ou, no caso de algum impedimento, para o
e-mail de comunicação constante no preâmbulo no prazo de 2 (dois) dias úteis após a solicitação
do pregoeiro no sistema eletrônico.
13.13.3 Os documentos relativos à habilitação deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE por via
eletrônica.
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13.13.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.
13.13.5 Não será habilitada a LICITANTE que deixar de apresentar, de acordo com o exigido,
qualquer documento solicitado ou apresentá–lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.
13.14 Sendo considerada habilitada, a LICITANTE de melhor lance será declarada vencedora.
14.DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES HABILITATÓRIAS
14.1 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital. A CONTRATADA se obriga a manter as condições da habilitação
durante a vigência do contrato.
14.1.1 Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem anterior
ou quando, injustificadamente, recusar–se a assinar o contrato, poderá ser convocada
outra LICITANTE, respeitada a ordem de classificação para, após comprovados os
requisitos habilitatórios e feita a negociação relativa a proposta de preços, assinar o
contrato, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital e no Contrato e das demais
cominações legais.
14.2. A LICITANTE fica obrigada a cumprir a Norma NR-15, bem como por determinar a participação
de seus empregados em treinamentos relacionados à atividade de segurança conforme prevê o
item 6.6.1 da NR-06 após a assinatura do contrato:
15.DOS RECURSOS
15.1 Após a habilitação, sendo declarado o vencedor do lote, os demais licitantes participantes
poderão registrar a interposição de recurso no sistema eletrônico, iniciando, neste momento, o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para protocolo das razões recursais junto a MTI. (artigo 44 § 1º do
RLC/MTI).
15.2 A LICITANTE poderá ao final da sessão e no prazo de até 15 (quinze) minutos, recorrer das
decisões tomadas durante a sessão da licitação, devendo informar resumidamente os motivos
do seu inconformismo, os quais serão registrados na ata da sessão.
15.3 As demais LICITANTES poderão apresentar contrarrazões em até 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir do término do prazo do recorrente.
15.4 Os prazos referentes a interposição de recursos e contrarrazões encerram–se sempre em dia
útil.
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15.5 Fica assegurada às LICITANTES vista imediata dos autos do processo, com a finalidade de
subsidiar a preparação de recursos administrativos e de contrarrazões.
15.6 A decisão da comissão de licitação deverá ser motivada e, quando o mesmo mantiver sua
decisão, deverá submetê–la à autoridade competente. A comissão decidirá no prazo de 5 (cinco)
dias úteis a contar do término do prazo das LICITANTES para apresentação das contrarrazões,
dispondo a autoridade superior do mesmo prazo para a decisão final.
15.7 O acolhimento do recurso administrativo implica tão somente na invalidação daqueles atos que
não sejam passíveis de aproveitamento.
15.8 A falta de manifestação imediata e motivada da LICITANTE no prazo previsto e formalizada no
sistema eletrônico importará a decadência do direito de recorrer, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE declarada vencedora.
15.8.1 Não serão conhecidos os recursos administrativos interpostos após os respectivos prazos
legais, bem como aqueles que não tiveram manifestada a intenção devidamente
motivada e/ou contiver motivação diversa da registrada na manifestação da intenção
de interpor recurso Administrativo.
15.8.2 Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, resumidamente os motivos de seu
inconformismo, os quais serão registrados na ata da sessão.

16.DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não
houver recurso administrativo ou, na hipótese de haver interposição de recurso, a adjudicação
ocorrerá após o julgamento deste pela autoridade competente.
16.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
realizada depois da adjudicação do objeto à LICITANTE vencedora pelo pregoeiro, ou, quando
houver recurso administrativo, pela própria autoridade competente.
16.3 A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato
em favor da LICITANTE vencedora.
16.4 Caso a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90
(noventa) dias, e caso persista o interesse da MTI, este poderá solicitar prorrogação geral da
validade acima referida por igual prazo, no mínimo.
17.DO FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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17.1 As condições para o fornecimento ou prestação de serviço estão discriminadas no
(termo de referência) e III (minuta do contrato) deste Edital.

Anexo I

18.DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
18.1 A contratação decorrente do presente certame dar-se-á mediante assinatura de contrato, de
conformidade com a minuta Anexo III, onde constam as cláusulas necessárias obrigações das
partes, penalizações e demais condições do acordo que a LICITANTE se obriga a conhecer.
18.2. Após a homologação deste certame, a LICITANTE vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para assinar o contrato, contado a partir da data de sua convocação por escrito, sob pena de
decair o direito à contratação.
18.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez por igual período, por
solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela MTI.
18.4. Se a LICITANTE convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas,
poderá ser convocada outra LICITANTE para assinar o contrato após negociações e verificação
da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida à ordem de classificação,
sujeitando–se a LICITANTE desistente às sanções administrativas descritas neste edital.
18.5. Quando a LICITANTE vencedora apresentar situação diferente daquela que definiu sua
habilitação e não apresentar a documentação substitutiva de regularidade no prazo concedido,
a MTI, mediante comprovação do fato e juntada dos documentos comprobatórios no processo,
poderá convocar outro LICITANTE, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
18.6. A CONTRATADA poderá aceitar, observado o art. 81 da Lei n. 13.303/2016 e nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
18.7. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo
as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.
19.DO PAGAMENTO
19.1 As condições de pagamento estão discriminadas no Anexo III (minuta do contrato) deste Edital.
20.DA RESCISÃO
20.1 As condições de rescisão contratual encontram–se relacionadas no Anexo III (minuta do
contrato) deste Edital.
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21.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a MTI, pelo prazo de até 2 (dois) anos, com registro
obrigatório das penalidades no Sistema de Aquisições Governamentais (SIAG) e no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), sem prejuízo das multas previstas nessa
seção e das demais cominações legais, a empresa que incorrer em algum dos eventos previstos
neste edital.
21.2 Estará sujeita às penalidades previstas no art. 83 da Lei Federal nº 13.303/16 e art. 90 do RLCMTI, mediante processo de sancionamento, a LICITANTE que:

EVENTOS
SANCIONÁVEIS DA
LICITAÇÃO

SANÇÃO

Não manter proposta de preços
sob alegação de equívoco, erro de
digitação ou falha eletrônica, sem
frustrar a licitação.
Apresentar proposta comercial
em desacordo com edital.

Advertência e, em caso de
reincidência, suspensão pelo
prazo de 3 (três) meses

Descumprir
prazos
estabelecidos pelo pregoeiro
durante a sessão de licitação para
qualquer manifestação.
Ensejar
retardamento
na
realização do certame, porém,
sem frustrá-lo.
Não manter proposta de preços
sob alegação de eventos
atribuídos a terceiros, sem
frustrar a licitação.

Advertência e, em caso de
reincidência, suspensão pelo
prazo de 3 (três) meses
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Adotar
comportamentos
inidôneos
distintos
dos
especificados, sem frustrar a
licitação.
Apresentar documento ou
declaração falsa que provoque
atrasos na conclusão da licitação
ou sua frustração.
Suspensão temporária
de
participação em licitação
e
impedimento
de
contratar pelo prazo de 1 (um)
ano
Deixar de apresentar original
de documento digitalizado
entregue por ocasião da licitação,
quando solicitado pela MTI.
Adotar
comportamentos
inidôneos
distintos
dos
especificados, ocasionando a
frustração da licitação.
Não manter proposta de preços
sob alegação de eventos
atribuídos
a
terceiros,
ocasionando a frustração da
licitação.
Não
apresentar
outros
documentos exigidos em edital,
ocasionando a frustração da
licitação.

Suspensão temporária de
participação em licitação e
impedimento de contratar pelo
prazo de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses

Apresentar proposta comercial
em desacordo com edital,
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ocasionando a frustração da
licitação.

Não celebrar contrato, em
convocação dentro do prazo de
validade de proposta.
Denegrir ou caluniar equipes
técnica e de pregoeiro, bem como
pessoas que as integram ou
processos da MTI, com denúncias
ou acusações de direcionamento
da licitação, sem apresentar
provas legais em processo
administrativo instaurado.
Frustrar a licitação, com o
cometimento de fraude fiscal.
Frustrar a licitação em conluio
com outros LICITANTES.

Suspensão temporária de
participação em licitação e
impedimento de contratar pelo
prazo de 2 (dois) anos

Obter vantagens financeiras na
licitação, em decorrência de
conluio com outros LICITANTES.

21.3 Cumulativamente às penalidades anteriores, a MTI poderá aplicar à LICITANTE multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total de seu lance ou proposta escrita.
21.4 Caberá ao pregoeiro verificar as LICITANTES que cometeram as infrações e relatar os fatos para
a autoridade superior, que deverá abrir processo administrativo fundamentado nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
21.5 As sanções administrativas para a CONTRATADA encontram-se descritas na minuta de contrato,
anexo IV deste edital.
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21.6 Aplicam-se às licitações e contratos da MTI as disposições do Art. 41 da lei 13.303/16.

22.DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
22.1 As condições de sanções contratuais estão discriminadas no Anexo III (minuta do contrato).
23.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
do pregoeiro em contrário.
23.2 Todos os horários estabelecidos neste Edital observarão o horário de Cuiabá/MT.
23.3 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados.
23.4 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
LICITANTE, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta durante a realização da sessão pública de Pregão.
23.5 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde
a realização da sessão pública.
23.6 As LICITANTES são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.7 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
decorrentes

de fato superveniente

que

constitua

óbice

manifesto e incontornável,

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá–la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do
ato ou do procedimento viciado, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
conforme art. 47 do Regulamento de Licitações e Contratos.
23.8 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo–lhes a eficácia para
fins de habilitação e classificação.
23.9 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei Federal nº 13.303/16,
Regulamento de Licitações e Contratos da MTI - RLC/MTI, disponível no endereço
www.mti.mt.gov.br, Lei Federal nº 10.520/0, Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Estadual nº
840/2017 e posteriores alterações, no que couber.
23.10 Será comunicado, em tempo hábil, às empresas que retiraram o Edital, qualquer alteração que
venha a ocorrer nele ou em seus Anexos. Para que a empresa interessada receba tais
alterações, deverá acessar o edital pela Internet informando corretamente os dados da
empresa. Qualquer erro no cadastramento será de responsabilidade da mesma.
23.11 Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que
se deu o texto original, reabrindo–se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
23.12 Os Anexos deste Edital integram o rol das obrigações decorrentes da presente licitação, dele
fazendo parte, obrigando as partes ao inteiro teor de suas disposições.
23.13 Da sessão pública do Pregão divulgar–se–á ata no sistema eletrônico, na qual constará a
indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas ao certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas
na legislação pertinente.
23.14 Qualquer pedido de esclarecimento, impugnação ou recurso enviado fora dos prazos e horários
estabelecidos neste edital, não serão conhecidos, por serem intempestivos, não tendo a MTI
obrigação de respondê–los.
23.15

Os documentos emitidos pela LICITANTE deverão conter sua logomarca, sendo proibida a
inclusão/uso da marca MTI.

23.16 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro exclusivamente por meio
eletrônico, via e–mail de comunicação constante no preâmbulo, no horário comercial da
MTI (já citado anteriormente).
24.DOS ANEXOS

24.1

Constituem anexos ao presente Edital, dele sendo parte integrante:

Anexo I – Termo de Referência
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Anexo II – Modelo Proposta de Preços
Anexo III – Minuta de Contrato
Anexo III A - Termo de responsabilidade e sigilo
ANEXO IV – Modelo de declaração
ANEXO V – Modelo de declaração de impedimentos legais para participar da licitação (check list)
Anexo VI - Modelo de declaração ME EPP

Local e data, ___ de ______ de 2020.

ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da MTI
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. UNIDADE DEMANDANTE
Setor: Unidade de Gestão de Serviço de TIC - UGSTI
Telefone: 3613-3017
2.UNIDADE RECEBEDORA
Setor: Gerência de suporte Técnico - GSUP
Telefone: 3613-3018
3.IDENTIFICAÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO
( ) Aquisição de Bens Imóveis
( ) Aquisição para Premiação
( ) Serviço de Terceiro – Pessoa Física
(X) Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica
( ) Locação de Bens Móveis sem Mão de Obra
( ) Locação de Bens Móveis com Mão de Obra

(
(
(
(
(

) Obra / Serviço de Engenharia
) Aquisições de Licenças de Software
) Aquisições de Licenças de Hardware
) Material Permanente
) Material de Consumo

4.OBJETO
4.1. Definição
4.1.1. Contratação de serviços especializados em SOLUÇÃO DE OUTSOURCING (impressão, cópia e
digitalização) e GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, incluindo disponibilização de
equipamentos novos, de primeiro uso e em linha de produção, manutenção preventiva e corretiva,
fornecimento e reposição de peças e insumos/consumíveis (incluso papel), além de instalação de
software necessário para a operacionalização e gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas, em
atendimento às demandas da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI, conforme
descrito neste Termo de Referência.
4.2. Estão incluídos no objeto da licitação:
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4.2.1. Fornecimento de equipamentos novos, sem uso anterior e em linha de produção, para
impressão, digitalização e cópias monocromáticas e policromáticas, bem como reposição de peças e
suprimentos consumíveis originais do fabricante do equipamento, inclusive com o fornecimento do
papel;
4.2.2. Disponibilização e implantação da solução de gestão do ambiente de impressão;
4.2.3. Serviços de instalação, configuração, treinamento aos usuários e assistência técnica dos
equipamentos (suporte ao usuário, manutenção preventiva e corretiva);
4.2.4. Solução em regime de outsourcing de impressão com taxa fixa + página impressa;
4.2.5. Prestação de serviços de assistência técnica integral.
5.JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO
5.1. Justificativa
5.1.1. A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI, já está tomando medidas com
o intuito de reduzir a utilização do papel sulfite, considerando o projeto “Governo sem papel”, no
âmbito Estadual, bem como em razão da Portaria/MTI nº 0169/2019, publicada em DOE n° 27.644, de
4 de dezembro de 2019 (Anexo II), que institui o sistema de envio e recebimento de mensagens de
correio eletrônico (e-mail) como procedimento formal de comunicações internas administrativas entre
as unidades vinculadas à MTI.
5.1.1.1. Entretanto, existem situações cruciais de envio de documentação externa, bem como de
processos administrativos, além de algumas situações internas que demandam a necessidade de
manter impressões/cópias/digitalização. Dessa forma, se faz necessário a contratação dos serviços a
fim de não prejudicar o andamento dos procedimentos com prejuízo institucional das atividades.
5.1.1.2. A prestação de serviço de outsourcing de impressão é imprescindível para o desenvolvimento
de todas as atividades da MTI. Assim, a motivação da contratação torna-se imperiosa para a realização
das tarefas para o cumprimento da missão Institucional, já que os processos de negócios da MTI
exigem impressão de documentos com qualidade e no tempo adequado, sendo considerada uma
atividade importante para o bom andamento dos serviços.
5.1.1.3. A abertura de um novo processo licitatório se dá em razão da impossibilidade de prorrogação
do atual Contrato nº 012/2019, celebrado com a pessoa jurídica F. Rocha & CIA LTDA, cuja a vigência
expirará em 16.06.2020, visto se tratar de contratação emergencial.
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5.1.2. Por isso, a realização de licitação tem a finalidade de contratar empresa para efetivar a prestação
de serviços de Outsourcing de Impressão - Locação de Equipamentos Multifuncionais – sendo de suma
importância para o desenvolvimento das atividades na MTI.
5.1.3. Neste sentido, a contratação deverá ser realizada para não interromper os trabalhos dos setores
que necessitam de tais serviços, destacando-se a caracterização do serviço contínuo e sua
essencialidade para a Administração no desempenho de suas atribuições, cuja interrupção pode
comprometer as atividades.
5.1.4. A contratação é justificável por se tratar de serviços que abrangem as necessidades públicas
permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para atender as demandas da MTI, garantindo-se
condições para realização das atividades administrativas institucionais internas e externas. A
impressão e reprodução de documentos é algo indispensável no serviço público. O anseio da
Administração é reduzir suas despesas quando transfere para terceiros a realização direta dos serviços,
considerando o princípio da economicidade.
5.1.5. Destaca-se que a aquisição de equipamentos de impressão, resultaria à Empresa um elevado
custo de manutenção, gestão ineficaz dos serviços de impressão, equipamentos obsoletos, em curto
prazo e, por fim, em indisponibilidade frequente dos equipamentos de impressão e dos serviços,
devido ausência de níveis de acordo de serviço (SLA).
5.1.6. Nesse sentido, subcontratar atividades que não sejam especialidades de uma empresa não é
algo inteiramente novo no mundo dos negócios, pois desde a década de 50, os americanos usam desse
recurso (Pagnoncelli, 1993). Insta consignar que esse modelo de contratação vem ocorrendo com
frequência na Administração Pública, ampliando a lista de terceirizados pelo Governo.
5.1.7. Dessa forma, a decisão da MTI em aderir à terceirização pauta-se em uma decisão estratégica
em nos concentrarmos no que somos especialistas, com vistas ao aprimoramento da qualidade,
produtividade e economicidade.
5.1.8. Ainda, nessa continuidade, o fato de que ao transferirmos os serviços de impressão à terceiros,
a responsabilidade pela instalação, movimentação de equipamentos, manutenção corretiva,
fornecimento de todos os insumos e consumíveis necessários, inclusive papel, gera economicidade a
esta Empresa.
5.1.9. Assim, a contratação dos referidos serviços traduz em resultados altamente benéficos à
Administração Pública e à MTI, reduzindo drasticamente os gastos com insumos e consumíveis, com
disponibilização de equipamentos modernos, novos e padronizados, que oferecerão melhor qualidade
da impressão ao tempo em que reduzirão o tempo de resposta às demandas operacionais internas.
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5.1.10. A opção pela contratação dessa modalidade de serviço com a atualização tecnológica dos
equipamentos (ampliação da capacidade de produção dos mesmos), se deu pelos seguintes benefícios
e fatos:
a) Proporcionar a eliminação de investimentos iniciais com a aquisição de equipamentos;
b) Proporcionar redução de custos com os insumos e consumíveis, visto que estes são fornecidos
com menores preços, obtidos pelas compras em grande escala, que podem ser realizadas pelo
prestador de serviços;
c) Permitir a extinção da contratação de manutenção e assistência técnica de equipamentos, que
passam a ser de responsabilidade do prestador de serviços;
d) Proporcionar a gestão centralizada do serviço de impressão, que em consequência possibilita
a obtenção de indicadores de qualidade, desempenho, disponibilidade, utilização de recursos
e custos de forma mais ágil e exata, permitindo melhor planejamento, tomadas de decisão e
ações rápidas, cada vez mais demandadas pelos ambientes produtivos;
e) Permitir a eliminação da necessidade de infraestrutura de logística para atendimento de
solicitações e distribuição de insumos e consumíveis;
f) Reduzir de forma drástica as interrupções do serviço de impressão, por meio da implantação
e aplicação de nível de serviços prestados;
g) Permitir a aplicação do conceito de centro de custos, na contabilização das impressões, a ser
realizadas pela Unidade de Gestão de Serviços de TIC – UGSTI, viabilizando maior controle e
racionalização mais eficazes;
h) Proporcionar uniformização e padronização dos produtos finais de impressão.
5.1.11. Tomando-se ainda como base o modelo de serviço de impressão pretendido, pode-se afirmar
que são fatos comprovados todos os benefícios apresentados, reforçando a opção pela edição desse
modelo, que pode ainda alcançar mais alto nível de otimização, considerando que serão aplicados
ajustes e alterações, que essa experiência tem revelado pertinentes.
5.1.12. Neste caso, será necessária a realização da contratação por pregão eletrônico, com base na
fundamentação legal do artigo 32, inciso IV da Lei 13.303/2016, bem como do artigo 24 da RLC/MTI.
5.1.13. Deste modo, resta justificada a necessidade de contratação dos serviços descritos.
5.2. Objetivos a serem alcançados por meio da contratação
5.2.1. Atender a MTI com equipamentos e volumes de impressão suficientes para as demandas atuais
e futuras;
5.2.2. Alta disponibilidade nos serviços de impressão;
5.2.3. Suporte e manutenção nas impressoras disponibilizadas;
5.2.4. Gerenciamento do parque de impressão por meio de ferramentas de gestão;
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5.2.5. Disponibilização de meios de gestão por sistemas, indicadores e relatórios gerenciais,
possibilitando o total controle dos serviços demandados;
5.2.6. Gestão centralizada do serviço de impressão, o que possibilita a obtenção de indicadores de
qualidade, desempenho, disponibilidade, utilização de recursos e custos de forma mais ágil e exata.
5.3. Critérios acerca do impacto ambiental
5.3.1. A CONTRATADA deverá contribuir para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável
no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o artigo 225
da Constituição Federal/88, e em conformidade com o §2°, do artigo 27, da Lei nº 13.303/2016.
5.3.2. Deverão, também, observar e zelar para que os produtos/materiais e peças não contenham
substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenilpolibromados, éteres difenil-polibromados.
5.3.3. Aplicar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR, referente
ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis.
5.3.4. Além do exposto, e com vistas a minimizar o impacto ambiental, os equipamentos fornecidos
deverão estar em conformidade com padrão Energy Star (padrão internacional de consumo eficiente
de energia), bem como o descarte de produtos (cartuchos, toners).
5.3.5. A CONTRATADA deverá proceder mensalmente com a retirada dos resíduos das dependências
da MTI, conferindo a estas destinações adequadas em termos ambientais.
5.4. Estudos preliminares
5.4.1. A quantidade atual de equipamentos alocados é de 18 (dezoito) unidades de impressoras
multifuncionais monocromáticas (impressão e scanner) , 01 (uma) unidade de impressora
multifuncional colorida (impressão e scanner), além de um scanner de mesa com alimentação
automática.
5.4.2. A quantidade média de impressões realizadas é de 49.891 páginas mensais, se considerarmos o
período de 2018, e ao levarmos em conta o período de 2019, temos uma redução de aproximadamente
49,69%, sendo a quantidade média de impressões realizadas de 24.793 páginas mensais (até a data de
10/12/2019), conforme pode ser evidenciado no Anexo I.
5.4.3. Conforme relatório do FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças,
no exercício de 2018, a MTI despendeu o valor de R$ 44.592,87 (quarenta e quatro mil, quinhentos e
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noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), e no ano de 2019, até a data de referência, o valor de
R$ 41.212,84 (quarenta e um mil, duzentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), com empresa
fornecedora dos serviços de impressão. Enseja dizer que quanto aos valores, houve uma redução, e
com a quantidade de impressões e digitalizações, essa foi mais percebida ante a redução de 49,69%.
5.4.4. Nesse sentido, insta mencionar que a Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação –
MTI, já está tomando medidas com o intuito de reduzir a utilização do papel sulfite, considerando o
projeto “Governo sem papel”, no âmbito Estadual, bem como em razão da Portaria/MTI nº 0169/2019,
publicada em DOE n° 27.644, de 4 de dezembro de 2019 (Anexo II), que institui o sistema de envio e
recebimento de mensagens de correio eletrônico (e-mail) como procedimento formal de
comunicações internas administrativas entre as unidades vinculadas à MTI.
5.4.5. Assim, o Termo de Referência em comento, apresenta quantidade de impressões, mesmo
acrescidas de maior quantidade de páginas escaneadas, com previsão de redução de 20%, com relação
ao período de 2019, por levarmos em consideração, também, além do já exposto, a redução do quadro
de pessoal, por adesão de empregados públicos ao Programa de Demissão Voluntária – PDV, instituído
na empresa.
6.PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (ART.52 DO RLC)
Programa:
Unidade
Orçamentária:
Natureza da
Despesa:
Tipo de Despesa:

036

Projeto / Atividade
(Ação):

2007

11401

Tarefa:

1

3.3.90.39.06

Fonte:

240

(X) Contratação de Empresa | ( ) Transferência de Recursos

Previsão Orçamentária para Essa Aquisição
(anual):

R$ XXXXXXX
Artigo 52 do RLC

7.VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
7.1. Relação entre Demanda Prevista e a Contratada
7.1.1. A contratação será baseada por estimativa de utilização, com capacidade para todo serviço de
impressão, digitalização e cópia monocromática e policromática, nas seguintes quantidades e volumes:
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Total

TOTAL DE IMPRESSORAS ESTIMADAS
Multifuncional
Colorida
Scanner
Total
19
01
03
23
VOLUMES DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/DIGITALIZAÇÕES
Descrição do Serviço
Volume Estimado Mensal
Volume Estimado Anual
Impressões/Cópias Monocromáticas
19.000
228.000
Impressões/Cópias Policromáticas
800
9.600
Digitalização
3.000
36.000
22.800
273.600

7.1.2. Os quantitativos apresentados são a base para formulação das propostas dos licitantes, contudo
não geram qualquer obrigação a CONTRATANTE em consumir tais serviços nas quantidades estimadas.
Assim, as quantidades de máquinas serão utilizadas sob demanda. Os pagamentos serão efetuados
conforme a utilização efetiva dos serviços.

ITEM

01

QUANT

19

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
MULTIFUNCIONAL DE PEQUENO PORTE
MONO,
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:
MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA,
IMPRESSORA,
SCANNER;
TIPO
MONOCROMÁTICO ; VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO E CÓPIAS NO MÍNIMO 42
PÁGINAS POR MINUTO; CAPACIDADE DE
PAPEL PARA NO MÍNIMO 500 FOLHAS
FORMATO A4, EXPANSÃO PARA MAIS 500
FLS; IMPRESSÃO E CÓPIAS EM FRENTE E
VERSO AUTOMÁTICO; RESOLUÇÃO DE
IMPRESSÃO; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE
NO MÍNIMO 600X600 DPI; RESOLUÇÃO DE
CÓPIA DE 600X600 DPI; AMPLIAÇÃO E
REDUÇÃO DE 25% A 400%; SCANNER
COLORIDO;
DIGITALIZAÇÃO
DUPLEX
SIMULTÂNEO EM PASSAGEM ÚNICA;
INTERFACES
USB
2.0.
ETHERNET
10/100/1000, E WIRELESS NATIVA DO

ESTIMATIVA POR
MÁQUINA
(pág./mês)

1000
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●

02

01

EQUIPAMENTO; PRIMEIRA IMPRESSÃO
INFERIOR A 9 SEG; BANDEJA BYPASS PARA
MÍNIMO
50
FLS;
SOFTWARE
DE
DIGITALIZAÇÃO COM OCR; RECURSO DE
SCANEAMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE
DOCUMENTOS DIRETAMENTE PARA PASTA
EM REDE, PARA USB E E-MAIL OU GRUPOS DE
E-MAIL;
PAINEL
EM
PORTUGUÊS;
LINGUAGENS PCL6 E PS3; SENHA PARA NO
MÍNIMO 25 USUÁRIOS; SOFTWARE DE
GERENCIAMENTO REMOTO, IMPRESSÃO
SEGURA,
CLASSIFICAÇÃO
ELETRÔNICA,
FUNÇÃO MODO LIVRETO; BLOQUEIO DE
FUNÇÕES COM SENHAS DE ACESSO E
SISTEMA DE CONTROLE DE COTAS DE CÓPIAS
E IMPRESSÕES POR USUÁRIO;USB FRONTAL
PARA IMPRESSÃO DIRETO DE PEN DRIVE
(JPEG/PDF) COM SENHA; CICLO DE
TRABALHO MENSAL NO MÍNIMO 100.000
PÁGINAS, UNIDADE
MULTIFUNCIONAL COLORIDA DE PEQUENO
PORTE,
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS;
MULTIFUNCIONAL COLORIDO COPIADORA,
IMPRESSORA, SCANNER; TIPO COLORIDA;
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIAS NO
MÍNIMO 30 PÁGINAS POR MINUTO;
CAPACIDADE DE PAPEL PARA NO MÍNIMO
250 FOLHAS FORMATO A3 E A4, EXPANSÃO
PARA MAIS 500 FLS; ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS FRENTE E VERSO
PARA NO MÍNIMO 50 FOLHAS; IMPRESSÃO E
CÓPIA EM FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO;
RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE NO
MÍNIMO 600X600 DPI; AMPLIAÇÃO E
REDUÇÃO DE 25% A 400%; SCANNER
COLORIDO; INTERFACES USB, ETHERNET
10/100/1000; MEMÓRIA MÍNIMA DE 1,5 GB;
PROCESSADOR DE NO MÍNIMO 800MHZ;
LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL6 E PS3;
PRIMEIRA IMPRESSÃO INFERIOR A 16 SEG;
BANDEJA BYPASS PARA MÍNIMO 100 FLS;
SCAN-TO-EMAIL, SMB, FTP MEMÓRIA USB;

800
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CICLO DE TRABALHO MENSAL DE 120.000
PÁGINAS. UNIDADE.
●

03

01

SCANNER DE MESA – DIGITALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS - TAMANHO A4 COM
ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA

1.000

8.MODALIDADE DE AQUISIÇÃO
8.1. A solução pretendida é oferecida por diversos fornecedores no mercado de TIC, e apresenta
características padronizadas e usuais. Assim, conclui-se que o serviço é comum.
8.2. Licitação na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço global, para registro de preços,
em sua forma eletrônica, em conformidade com as Leis 10.520/02, Lei 13.303/16, no que couber
Decreto Estadual nº 840/2017 e o Regulamento de Licitações e Contratos da MTI/MT, bem como pelas
disposições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.
9.DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS
9.1. Prazo e Condições de Entrega
9.1.1. O prazo para a entrega e instalação da solução de impressão e digitalização e início da prestação
dos serviços será de no máximo 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. Os equipamentos de
impressão e scanners deverão ser entregues e instalados nos destinos determinados pela MTI,
podendo ser prorrogado a critério da administração, desde que não haja prejuízo ou atraso das
atividades ou no cumprimento de metas.
9.1.2. É reservado à MTI o direito de recusar o recebimento do equipamento que não atenda às
especificações exigidas, que se apresentar visivelmente violada, ou na hipótese de ser verificada
qualquer outra irregularidade.
9.1.3. O recebimento do equipamento não desobriga a CONTRATADA de substituí-las se for
constatada, posteriormente, má qualidade, vícios ou defeitos, ficando sujeita às penalidades previstas
neste instrumento e na legislação aplicável.
9.1.4. Se a qualquer tempo vier a ser constatado que o material fornecido foi em desacordo com as
especificações e, em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao equipamento onde
está sendo utilizado, o reparo do equipamento ou, se for o caso, a sua substituição, será de inteira
responsabilidade do fornecedor, nos termos da lei pertinente.
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9.1.5. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado,
sendo que o ato do recebimento não implicará a sua aceitação.
9.1.6. Os equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços devem ser
identificados pela própria CONTRATADA, com etiquetas ou outro meio de identificação, de modo a
diferenciá-los dos demais equipamentos congêneres pertencentes ao CONTRATANTE, bem como
identificação para chamado técnico.
9.1.7. Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar uma Solução de Impressão
e digitalização Departamental de Documentos.
9.1.8. A Solução de que trata o item anterior compreende:
a) Fornecimento de equipamentos de última geração, novos e sem uso, devidamente instalados, sendo
que as impressoras lasers e as multifuncionais, que necessitarem de módulos opcionais estes devem
ser do mesmo fabricante do equipamento, visando à padronização do hardware tornando uniformes
os procedimentos de customização de formulários;
b) Fornecimento dos suprimentos: toner, e kits de manutenção das impressoras novas e originais do
fabricante;
c) Fornecimento de suporte técnico quando necessário com prazo de atendimento (SLA) máximo de
24 horas;
d) Fornecimento de assistência técnica on-site com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
e) Fornecimento de software para gerenciamento e monitoramento online do ambiente, informando
níveis de abastecimento de papel e toner, necessidades de troca de kits de manutenção, contabilização
das impressões e digitalizações de cada equipamento;
f) Fornecimento de licenças de uso de Sistema informatizado de Registro e acompanhamento dos
chamados técnicos para gestão e monitoramento das ocorrências para MTI;
g) Treinamento mínimo para 3 (três) funcionários da MTI, no software de contabilização de recursos
das impressoras, a ser fornecido pela CONTRATADA. Esses funcionários serão responsáveis pelo
monitoramento, gestão e aprovação dos relatórios de bilhetagem a serem gerados pela respectiva
ferramenta por meio do especialista da prestadora do serviço;
h) A entrega e a prestação do serviço deverão ser realizados em local indicado pela CONTRATANTE;
i) Deverá ser fornecido material (apostila, manual de utilização) em meio digital;
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j) A instalação e customização do webserver será de responsabilidade da CONTRATADA, deverão seguir
as normas e diretrizes determinadas pela MTI, o hardware e software será fornecido pela
CONTRATADA;
k) Gestão de Suporte, com o suporte aos equipamentos e aos usuários, realização de atendimento
gerado por chamados do órgão CONTRATANTE, troca de equipamentos defeituosos;
l) As despesas decorrentes de transporte dos equipamentos para manutenção, dentro do período de
vigência contratual, serão de responsabilidade da CONTRATADA;
m) Todos os equipamentos deverão suportar a impressão com o uso de papel reciclado e imprimir
frente e verso;
n) As unidades departamentais, ou ilhas de impressão, deverão funcionar em rede, permitindo que o
usuário de uma determinada unidade possa, a qualquer momento, no caso de defeito ou paralisação
da sua unidade servidora, direcionar as suas impressões para uma segunda unidade mais próxima;
o) Caso sejam necessários transformadores e/ou estabilizadores para garantia do correto
funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA;
p) A execução do contrato se dará por demanda através de Ordem de Serviço Específica da MTI.
9.1.9. O Serviço de Gerenciamento de Impressão e Contabilização deverá permitir, obrigatoriamente:
a) Gerenciar as impressões oriundas dos computadores e as cópias realizadas diretamente na
multifuncional com identificação do usuário;
b) Realizar a contabilidade e o controle de custos de impressão em impressoras de rede e impressoras
locais em máquinas com Windows/Linux; informar usuário, nome do documento, horário de
impressão, impressora, número de páginas, modo de impressão (cor ou mono), tamanho do papel,
aplicativo, qualidade e custo para cada job impresso;
c) Gerar relatórios via web, por usuário, por equipamento, por fila de impressão (driver instalado em
uma estação ou servidor), por computadores (estação ou servidor de impressão) e por centros de
custo;
d) Gerar relatórios por centro de custo hierárquico, com diferentes perfis de usuário; permitir a
ordenação dos relatórios por volume de páginas, por custo e por ordem alfabética;
e) Permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor (colorido ou mono), tipo de papel, aplicativo,
modo de impressão (simplex ou duplex) e por origem (cópia ou impressão);
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f) Gerar relatórios de análise informando porcentagens de impressão por aplicativo (cor ou mono), por
tamanho de papel, modo de impressão (simplex ou duplex);
g) Gerar cubo de dados (BI) para análise interativa via web, permitir a exportação de dados para
análise;
h) Realizar inventário automático de impressoras instaladas e software de controle dos equipamentos,
a fim de gerenciar número de série (inventário), alarmes (supervisão), versão de software básico
(atualizações), níveis de toner (controle), etc.;
i) Permitir a definição de custos de página impressa por impressora, diferenciando custos para
impressão color e mono;
j) Permitir a definição de cotas por departamentos e usuários, e a geração de relatórios de utilização
de cotas;
k) Permitir a definição de Centros de Custos por departamento e usuários e a geração de relatórios a
partir dos mesmos;
l) Permitir a criação de centro de custos hierárquicos, controle de acesso e relatórios para
acompanhamento dos mesmos; Possibilidade de integração de usuários e grupos a partir do Active
Directory ou de um servidor LDAP;
m) Disponibilizar gráficos e resumos para facilitar o acompanhamento do ambiente de bilhetagem;
n) Possuir base de dado compatível com o padrão SQL e possuir interface de administração via Web;
o) Deverá preservar em banco de dados, as informações que permitam o rastreamento de impressões
realizadas por uma determinada impressora ou setor, dentro de um determinado período ou data;
p) Interface com usuário totalmente configurável e todas as interfaces e manuais em Português;
q) Permitir a bilhetagem de impressões, cópias e fax, de cada usuário nomeado nas impressoras, e as
impressões de cada usuário na rede, diretamente na MIB das impressoras através de protocolo SNMP;
r) Permitir o envio diário das bilhetagens de impressão, cópia e fax de cada impressora do cliente, via
webservice, para uma base de dados on-line, que poderá ser consultada em qualquer lugar através da
internet, de forma segura;
s) Gerar relatórios detalhando impressões, cópias e fax separadamente para cada impressora, e
também por usuário;
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t) Permitir fechamentos mensais de impressão contendo a bilhetagem detalhada por impressoras e
seus respectivos custos, de um determinado período em aplicativo instalado localmente;
u) Permitir fechamentos mensais de impressão contendo a bilhetagem detalhada por impressoras, de
um determinado período, no banco de dados on-line.
9.1.10. A CONTRATADA deverá encaminhar para o CONTRATANTE relatórios parciais semanais do
sistema de bilhetagem para conferência e controle por essas áreas até o 5º dia corrido do mês
subsequente, visando dar suporte ao aceite da fatura mensal correspondente àquele período.
9.1.11. Não serão aceitas cópias esbranquiçadas, manchadas, com problemas de centralização ou
quaisquer falhas que comprometam a qualidade do trabalho, bem como digitalizações e/ou
impressões de folhas em branco.
9.1.12. Suprimentos:
a) Fornecer todo o suprimento necessário para o funcionamento dos equipamentos, conforme norma
NBR ISO/IEC 19752, inclusive o papel;
b) Os cartuchos de toners serão fornecidos a CONTRATANTE conforme bilhetagem, monitoração dos
softwares, e solicitação da Empresa, fornecidos pela CONTRATADA, que fará o envio a unidade
requerente;
c) Será aceita pela CONTRATANTE, a disponibilização de cartuchos extras junto às administrações das
unidades atendidas com o objeto deste Termos de Referência, para fins de atendimento e níveis de
serviços contratados acordados;
d) A CONTRATANTE providenciará a guarda de todos os cartuchos vazios (carcaças) que serão retirados
pela CONTRATADA.
9.1.13. Todos os equipamentos fornecidos deverão possuir interface de rede nativa. Os ativos de rede
necessários para ativação dos equipamentos, bem como o fornecimento de energia, ficarão a cargo da
CONTRATANTE.
9.1.14. O software de gerenciamento a ser fornecido pela contratada deverá ser em rede, via web, e
possuir as seguintes características e funcionalidades:
a) Deverá rodar em plataforma Windows e/ou Linux (ambiente de trabalho para usuários finais),
devendo ser compatível com os navegadores utilizados por estes sistemas operacionais (IE, Firefox e
Google Chrome);
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b) Deverá fazer uso do protocolo SNMP para captura de informações das impressoras;
c) Deverá gerenciar todas as impressoras fornecidas pela empresa contratada;
d) Deverá emitir alertas, em tempo-real, de erro, falhas e com relação aos insumos (toner, etc.) com
possível aplicação de filtros;
e) Monitorar os equipamentos on-line, possibilitando, no mínimo, gerenciar remotamente, via rede
TCP/IP, os equipamentos instalados, permitindo efetuar alterações de configuração, checagem do
status de impressão, nível dos suprimentos de impressão, etc.;
f) Informar usuário, nome do documento, horário de impressão, impressora, número de páginas, modo
de impressão (cor ou mono), tamanho do papel, aplicativo, qualidade e custo para cada trabalho
impresso ou copiado;
g) Os usuários, tanto para autenticação quanto para estatísticas, devem ser integrados com a
autenticação via Microsoft Active Directory e LDAP;
h) Permitir a geração de relatórios, via sistema, por usuário, impressora/multifuncional (equipamento
físico), fila de impressão (driver instalado em uma estação ou servidor), computadores (estação ou
servidor de impressão) e centros de custo;
i) Permitir a ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética;
j) Permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor, tipo de papel, aplicativo, modo de impressão
(simplex ou duplex) e por origem (cópia ou impressão);
k) Permitir a exportação de dados e relatórios para análise;
l) Permitir a centralização automática de dados de vários locais e a geração de relatórios integrados
com os dados de todos os locais;
m) Realizar inventário automático dos equipamentos;
n) Permitir a definição de custos de página impressa por impressora/multifuncional, diferenciando
custos para impressão em cores e monocromática (preto e branco);
o) Permitir a administração de custos por grupos de impressoras/multifuncionais;
p) Permitir a definição de centros de custo para usuários e a geração de relatórios a partir dos mesmos;
45

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

q) Permitir a definição de separações de custos por página baseada na quantidade de páginas
impressas (monocromática ou colorida), sendo que as páginas impressas em preto e branco mesmo
que nas impressoras coloridas, serão faturadas sempre ao preço unitário da página monocromática;
r) Fornecer histórico de utilização por equipamento;
s) Realizar atualizações, visualizações e alterações remotas nas configurações dos componentes das
impressoras/multifuncionais/copiadoras;
t) Permitir agendamento de envio das informações em horários definidos pelo gestor.
u) Disponibilizar definição de perfis de utilização por usuário;
v) Permitir que o usuário, conforme perfil e permissões, possa localizar através de sua estação,
impressoras/multifuncionais com base em campos como: localização, capacidade, color, duplex etc.
9.1.15. Requisitos de Evolução / Manutenção da Solução:
a) A CONTRATADA deverá oferecer o direito à atualização às novas versões que vierem a ser
disponibilizadas ao mercado de software, patches de atualização e demais aplicativos que compõem
o equipamento, além de comunicar e corrigir eventuais vulnerabilidades encontradas nos produtos;
b) Durante a vigência contratual, à medida que forem ficando obsoletos deverá ocorrer a troca regular
dos equipamentos por outros atualizados tecnologicamente;
c) A CONTRATADA deverá apresentar num prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos antes do
término de seu contrato, um plano para transferência de conhecimentos e tecnologias para a
CONTRATANTE. Este plano deverá conter, pelo menos, a revisão de toda a documentação gerada de
todos os serviços prestados, acrescido de outros documentos que, não sendo artefatos previstos,
sejam adequados ao correto entendimento do serviço executado;
d) O descumprimento de quaisquer das cláusulas ensejará, além das sanções previstas no Termo de
Referência e no contrato, a aplicação dos dispositivos legais, conforme dispõe a Lei 13.303/16.
9.1.16. Requisitos Temporais:
a) Garantia de funcionamento dos equipamentos pelo período de vigência do contrato a partir da data
do recebimento definitivo do serviço, sem ônus adicional para a CONTRATANTE;
b) A CONTRATADA deverá realizar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos, de forma
a deixá-los operacionais por todo o prazo de vigência do contrato.
46

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

9.1.17. Requisitos Operacionais:
a) Deverão ser cumpridas normas de segurança definidas na Política de Segurança da Informação da
CONTRATANTE, observando também instruções e regulamentos que venham a ser adotados pela
CONTRATANTE;
b) Os equipamentos deverão ter, obrigatoriamente, tecnologia de impressão laser ou LED, recurso de
contabilização de páginas impressas e copiadas pelo próprio hardware, para comparação com os
resultados obtidos quando da aferição dos volumes efetivamente impressos, possibilitando a
auditagem dos serviços;
c) Todos os equipamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, em caixas lacradas,
de forma a permitir completa segurança durante o transporte;
d) Por solicitação da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA deverá providenciar o desligamento, o
transporte e a reinstalação de qualquer equipamento, a ocorrência de alteração do local de instalação,
sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
9.1.18. Requisitos de Segurança:
a) Fica a CONTRATADA responsável em observar e cumprir as diretrizes de segurança da informação
instituídas pela MTI, por meio das resoluções do COSINT;
b) Por se tratar de contratação que possibilita acesso a informações institucionais da CONTRATANTE,
deve ser formalizado Termo de Confidencialidade entre as partes, visando garantir a integridade,
confidencialidade, autenticidade e sigilo das informações.
9.1.19. Os serviços serão prestados no prédio sede da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da
Informação – MTI, no endereço Palácio Paiaguás Bloco SEPLAN, Centro Político Administrativo – CPA.
9.2. Serviços especializados em manutenção e suporte técnico
9.2.1. A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos será de responsabilidade da
CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, devendo o serviço ser realizado no horário
compreendido entre 08hs e 18hs, de segunda a sexta-feira, exceto dias em que forem feriados ou
decretado ponto facultativo.
9.2.2. A manutenção preventiva será realizada conforme calendário a ser ajustado entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE, tendo por objetivo prevenir ocorrência de quebras ou defeitos dos
equipamentos, de modo a conservá-los em perfeito estado de funcionamento. Esses serviços deverão
ser realizados nos locais em que os equipamentos estejam instalados.
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9.2.3. A manutenção corretiva tem por objetivo sanar falhas ou defeitos de funcionamento dos
equipamentos e/ou do sistema de gerenciamento de impressão, de modo a solucionar o problema e
colocá-los em operação no menor tempo possível.
9.2.4. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos
equipamentos objeto desta contratação, devendo ser realizada periodicamente e obedecendo às
recomendações do Manual de Operação de cada equipamento, ficando estabelecida a seguinte
frequência mínima, sem se limitar a ela e aos serviços abaixo descritos:
a) Fazer revisão do equipamento por ocasião da troca de suprimentos;
b) Verificar o estado geral de conservação dos equipamentos e providenciar substituição dos mesmos
sempre que for necessário;
c) Providenciar revisão geral de todos os itens previstos no Manual de Operações de acordo com a
recomendação do fabricante;
d) Efetuar as revisões periódicas mensalmente, observando as recomendações do fabricante.
9.2.5. A manutenção corretiva deverá ocorrer:
a) Sempre que necessário para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou
quebra do mesmo;
b) Sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, etc.);
c) Mediante ao registro de chamado técnico;
d) A CONTRATADA deverá iniciar o atendimento da manutenção corretiva após a notificação por parte
da CONTRATANTE, respeitando os horários definidos no item 9.2.2.
9.2.6. Para a solução de problemas deverá ser aberto um chamado técnico, a ser efetuado pelo
representante da CONTRATANTE, por meio de telefone, fax ou e-mail, endereçado ao preposto da
CONTRATADA, devendo o representante do CONTRATANTE, para fins de preenchimento do
documento de abertura de chamado técnico, que será realizado pelo preposto da CONTRATADA,
prestar no mínimo as seguintes informações:
a) identificação dos equipamentos;
b) local onde os equipamentos estão instalados;
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c) defeito/ocorrência observada;
d) nome do responsável pela solicitação, número do telefone para contato e nome do responsável
local.
9.2.7. Devendo a CONTRATADA nesse período solucionar o problema que causou a inoperância do
equipamento ou substituí-lo por outro de iguais características ou superiores.
9.2.8. Caso o problema não seja resolvido e a CONTRATADA não providencie a substituição do
equipamento inoperante nos prazos estabelecidos no Termo de Referência, conforme o caso, o órgão
CONTRATANTE glosara do pagamento o valor da parte fixa estabelecida no contrato, relativo ao
equipamento, pelos dias úteis em que mesmo permaneceu parado, sem prejuízo da aplicação de
multa, conforme previsto neste Termo de Referência.
9.2.09 A classificação de uma solicitação de solução de um incidente deverá estar de acordo com o
estabelecido na tabela abaixo:

Urgência

Tipo de incidente

- Parada total dos equipamentos: Impressora/Multifuncional/Scanner e/ou
servidor de impressão;
Alta

- Parada total do software de bilhetagem;
- Parada total ou parcial dos equipamentos em locais prioritários definidos pelo
Contratante;

- Parada dos equipamentos por falta de suprimento, inclusive papel;
- Atolamento de papel;
Média

- Parada dos equipamentos por falta de conexão com a rede de dados;
- Mancha no papel;
- Papel amassado;
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- Alerta dos equipamentos por baixo nível de suprimento;
Baixa

- Remanejamento de equipamentos;
- Configuração de equipamentos, Perfil, e-mail de scanner, driver;

9.2.10 Para a solução de problemas pela Contratada deverá respeitar os prazos máximos descritos a
seguir:

Urgência

Alta

Média

Atendimento/Solução

Prazo
máximo

Início do atendimento

30 minutos

Solução do incidente

2 horas

Substituição do equipamento

1 dia útil

Início do atendimento

1 hora

Solução do incidente sem troca de
peça

2 horas

Solução do incidente com troca de
peça

2 dias úteis
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Baixa

Início do atendimento

2 horas

Solução do incidente sem troca de
peça

4 horas

Solução do incidente com troca de
peça

2 dias úteis

9.2.11 O Contratante acionará a Contratada por sistema automatizado de atendimento da Contratada
(Central de Serviços) informando a classificação, tipo do incidente e a localização física do mesmo. A
partir do horário registrado neste sistema será iniciada a contagem do prazo de atendimento;
9.2.11.1 Em casos excepcionais, quando solicitado pelo Contratante, a Contratada deverá
disponibilizar suporte técnico em regime de plantão (sábado, domingos e feriados);
9.2.12 O prazo máximo para a solução do incidente com troca de peça será contabilizado a partir da
identificação da necessidade da troca da peça;

9.2.13 Em caso de não cumprimento dos prazos determinados pelo Contratante e a justificativa de
atraso apresentada pela Contratada seja rejeitada serão aplicados os seguintes descontos na apuração
da NMA:

I Atendimento/
tSolução
e
m

I Atendimento
I incidente

Urgência

a

Alta

Pontos a perder na Nota de Avaliação Mensal

0,2 ponto na primeira meia hora de atraso e mais 0,2 ponto
para cada meia hora de atraso subsequente
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I
I
I
Solução do incidente
SEM troca de peça

I
V
Solução do incidente
COM troca de peça

Média

0,1 ponto na primeira meia hora de atraso e mais 0,1 ponto
para cada meia hora de atraso subsequente

Baixa

0,05 ponto na primeira meia hora de atraso e mais 0,05
ponto para cada meia hora de atraso subsequente

Alta

0,2 ponto para cada hora de atraso

Média

0,1 ponto para cada hora de atraso

Baixa

0,05 ponto para cada hora de atraso

Alta

0,2 ponto por dia útil de atraso

Média

0,1 ponto por dia útil de atraso

Baixa

0,05 ponto por dia útil de atraso

9.2.14 Mensalmente, o Contratante realizará avaliação do nível de atendimento dos serviços
contratados e calculará a NMA, considerando os pontos perdidos nas avaliações dos indicadores;
9.2.15 O Contratante executará glosa calculada pela seguinte equação:
NOTA MENSAL DE AVALIAÇÃO (NMA) = 10 – (∑ Pontos perdidos)
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Nota Mensal

Glosa

NMA > ou = 8,0 e < 9,0

Abatimento de 5% na fatura mensal

NMA > ou = 7,0 e < 8,0

Abatimento de 10% na fatura mensal

NMA > ou = 6,0 e < 7,0

Abatimento de 15% na fatura mensal

NMA > ou = 5,0 e < 6,0

Abatimento de 20% na fatura mensal

NMA < que 5,0

Sanções previstas no Termo de Referência

9.2.16. A CONTRATADA será responsável pelo monitoramento do ambiente operacional de impressão,
atuando de forma pró-ativa, executando os serviços de manutenção preventiva e corretiva,
promovendo os ajustes e substituições ou correções que se fizerem necessárias.
9.3. Serviço de suporte
9.3.1. Entende-se por suporte técnico aquele efetuado mediante suporte telefônico, internet ou no
local (“on-site”) para solução de problemas de configuração e de utilização da Solução, bem como para
esclarecimentos de dúvidas.
9.3.2. O suporte técnico deve ser ofertado pela CONTRATADA durante a vigência do contrato, como
parte integrante da solução fornecida.
9.3.3. Caberá ao usuário requisitar o suporte técnico, ficando a Contratada obrigada a realizá-lo
conforme o acordo de nível de serviço (SLA) e nos prazos máximos definidos no item 9.3.4.
9.3.4. O suporte técnico deverá ser prestado nas seguintes formas:
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a) Suporte técnico por telefone ou help desk - Serviço de uso ilimitado, no período 8x5 (8 horas por dia
durante 5 dias por semana);
b) No local (“on site”) - Serviço de uso ilimitado, que compreende o atendimento para manutenção,
substituição ou reposição de insumos (toners, cilindros, reveladores, peças e papel) no local onde o
equipamento estiver instalado em período 8x5 (8 horas por dia durante 5 dias por semana);
c) Por meio de um portal web.
9.3.5. O tempo máximo permitido para a solução do problema ou substituição do equipamento é de 1
(uma) hora definido a partir da hora de abertura do chamado técnico;
9.3.6. Entende-se como tempo de solução do problema o período compreendido entre o horário de
comunicação do chamado realizado pelo usuário e o horário do término da solução.
9.3.7. Todo chamado técnico deverá gerar a abertura de uma ordem de serviço que deverá ter no
mínimo as seguintes informações:
a) número de série do equipamento;
b) local de instalação do equipamento;
c) defeito/ocorrência observada/solução;
d) nome do responsável pela solicitação e número do telefone para contato;
e) nome do responsável local.
9.3.8. Deverá ser prestada assistência técnica aos equipamentos, sem custo adicional em relação ao
preço contratado.
9.3.9. Todos os equipamentos deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva e/ou
corretiva.
9.3.10. A CONTRATADA deverá prestar assistência em horário comercial, compreendido das 08hs às
18hs.
9.3.11. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata reposição de equipamentos que estejam
indisponíveis, seja por manutenção preventiva, seja por manutenção corretiva, avarias ou acidentes.
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9.3.12. O suporte técnico e atendimento de primeiro nível deverá realizar também, a abertura de
ordem de serviço para a resolução de problemas e recuperação de falhas por parte da equipe de
suporte e manutenção.
9.3.13. Todos os atendimentos deverão ser registrados e disponibilizados à CONTRATANTE, para
gestão adequada do nível de serviços prestados, possibilitando efetiva gestão dos atendimentos
realizados por período, assunto, tipos de problemas ou falhas, áreas e demais formas de consulta
visando principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de atendimento aos usuários.
9.3.14. A CONTRATADA deverá manter central de atendimento para abertura de chamados em regime
8x5 (8 horas por dia durante 5 dias por semana).
9.3.15. Central de Atendimento através de telefone (0800) com regime de atendimento de 8x5 (8 horas
por dia durante 5 dias por semana) e com atendimento na língua portuguesa.
9.3.16. Entende-se como resolução do problema pela implementação de uma Solução de Contorno, a
restauração de seus componentes ao estado de funcionamento, mesmo que parcial, desde que não
impeça o órgão de funcionar normalmente.
9.3.17. A CONTRATADA não poderá subcontratar empresa para prestação dos serviços de suporte
técnico.
9.4. Equipamentos de Contingência
9.4.1. O equipamento de backup definido para o efetivo atendimento deverá estar disponível sempre
na mesma proporção dos equipamentos que forem retirados para conserto por parte da
CONTRATADA.
9.4.2. A contingência, para efeito deste Termo de Referência, será a substituição do equipamento de
impressão, multifuncional, mono ou colorido, por um equipamento de impressão, bem como do
scanner, devendo o modelo ser igual ou superior. Com a substituição do equipamento franqueado
pelo equipamento de contingência, não será computado uma nova taxa fixa ao equipamento de
contingência, pois esse backup estará substituindo o equipamento originalmente instalado, que já faz
parte da fatura.
9.4.3. A CONTRATADA deverá suprir, para cada equipamento de manutenção, tantos outros de
contingência para manter o parque de impressão em funcionamento, sob pena de penalidades,
conforme item de sanções e penalidades.

55

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

9.4.5. Durante a execução do contrato, a MTI poderá, sem aumentar o valor do contrato e de comum
acordo com a empresa CONTRATADA, alterar os parâmetros de atendimento, para se adequar à
realidade da demanda a ser atendida.
9.5. Fornecimento de Insumos e Peças
9.5.1. Todos os consumíveis (inclusive aqueles entendidos como kit de manutenção, fusores, rolos,
toners, cilindros, reveladores, etc.), e as eventuais substituições de peças e acessórios deverão ser
originais do fabricante dos equipamentos, não sendo admitidos, em hipótese alguma, produtos
remanufaturados, similares, compatíveis, reenvasados e/ou recondicionados.
9.5.2. Os serviços de reposição dos componentes de manutenção operacional preventiva (fusores,
reveladores, cilindros e peças que tenham necessidade de substituição pelo desgaste de uso) serão
executados, exclusivamente, pelos profissionais da empresa CONTRATADA.
9.6. Atualização tecnológica
9.6.1. Durante o prazo de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá garantir a atualização
tecnológica necessária para a prestação dos serviços.
9.6.2. As atualizações de programas deverão cobrir todos os programas (software e firmware) de
propriedade da CONTRATADA e incluir o fornecimento de correções (patches) e novas
versões/revisões/distribuições (releases) assim que o fabricante as tornem disponíveis.
9.6.3. Entende-se por atualização de programas qualquer correção, pequena modificação,
aperfeiçoamento (update), ou desenvolvimento de nova versão (upgrade) efetuado pelo fabricante
para os produtos em questão.
9.7. Transferência de conhecimento e transição contratual
9.7.1. A transferência de conhecimento para o CONTRATANTE, no uso das soluções desenvolvidas pela
CONTRATADA, deverá ser viabilizada, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, conforme Plano de
Transferência de Conhecimento fornecido pela CONTRATADA, em eventos específicos de transferência
de conhecimento, preferencialmente em ambiente disponibilizado pela CONTRATADA, e baseado em
documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos
eventos deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE.
9.7.2. A CONTRATADA deverá descrever a metodologia, conforme o Plano de Transferência de
Conhecimento, que será utilizada para transferir conhecimento aos técnicos do CONTRATANTE e da
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nova contratada, os quais poderão ser multiplicadores do conhecimento transferido a outros técnicos
ou a usuários finais.
10.CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será creditado, mensalmente, em favor da Contratada mediante ordem bancária
que será indicada, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número
da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias a
contar da data do atestado/aceitação da Nota Fiscal pelo fiscal do contrato.
10.1.1. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar regularidade perante
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão de Débitos Relativos
a Créditos Tributários Federais.
10.1.1.2. A comprovação de que trata o item anterior será demonstrada mediante apresentação de
documentos oficiais, correspondentes ao mês do adimplemento da obrigação ou, excepcionalmente,
do mês anterior, quando ainda não vencidas as referidas contribuições.
10.1.1.3. O pagamento dos serviços:
a) Poderá ser suspenso em caso de descumprimento das obrigações trabalhistas dos envolvidos na
contratação;
b) Prestados no último mês de vigência contratual somente após a comprovação das obrigações
trabalhistas (pagamento de salário, recolhimento de encargos, referente ao último mês de vigência do
contrato e quitação relativa à rescisão do contrato de trabalho entre empregado e empregador), por
parte da CONTRATADA, haja vista a implicação da responsabilidade subsidiária do CONTRATANTE,
quanto àquelas obrigações (artigo ... da Lei 13.303/2016).
10.1.2. A nota fiscal ou fatura deverá ser encaminhada para atesto acompanhada de relatório
detalhado onde conste:
a) A identificação dos equipamentos e o valor das páginas impressas no mês;
b) O período da prestação do serviço;
c) A quantidade de cópias e impressões efetuadas com os valores unitários e valores totais respectivos;
d) Valor total, composto pelo custo variável; e
e) Cópia das respectivas ordens de serviços assinadas pelo responsável do setor atendido.
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10.2. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu critério, poderá
devolvê-la para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o
prazo estabelecido no subitem 10.1. a partir da data de sua reapresentação, ou aceitá-la com a glosa
da parte que considerar indevida.
10.2.1. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de
atendimento das condições contratuais.
10.3. Para contagem da data final do período de adimplemento de cada parcela, considerar-se-á a data
em que a nota fiscal for protocolada na MTI.
10.3.1. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal, ou um dos documentos exigidos
como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em suspensão do prazo de
vencimento da obrigação da CONTRATANTE.
10.4. A CONTRATADA deverá encaminhar para ao CONTRATANTE, relatórios mensais do sistema de
bilhetagem, para conferência e controle, até o 5º dia corrido do mês subsequente ao do mês da
prestação dos serviços, visando dar suporte ao aceite da fatura mensal correspondente àquele
período.
10.5. O pagamento efetuado à Contratada não a isentará das responsabilidades vinculadas à prestação
de serviços, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
10.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na
MTI, em favor da CONTRATADA, se esse valor for superior ao crédito eventualmente existente, a
diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. Caso a CONTRATADA não
tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados de sua intimação, para efetuar o pagamento. Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na Dívida
Ativa do Estado, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial do valor devido.
10.7. O pagamento da fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço e não isentará
a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.REQUISITOS PARA RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO (ART. 100 DO RLC)
11.1. A MTI deverá realizar recebimento provisório e definitivo dos objetos contratados.
11.1.1. O recebimento será:
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I - Provisório: no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que seja necessário, para sua
avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida à empresa, sem representar qualquer tipo de
aceite ou consideração sobre o adimplemento das obrigações pelo contratado;
II - Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no contrato ou nos documentos que lhe
integram, representando aceitação da execução da etapa ou parcela;
III - Definitivo: relativo à integralidade do contrato, representando aceitação da integralidade do
contrato e liberação do contratado tocante a vícios aparentes.
11.1.2. Se não previsto de forma diferente, os recebimentos devem ocorrer, a conta da comunicação
por parte da Contratada direcionada ao agente de fiscalização técnica, nos seguintes prazos:
I - até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento provisório;
II - até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento parcial;
III - até 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo.
11.2. O agente de fiscalização técnica do contrato é responsável pelos recebimentos, respeitando-se
os prazos do item 11.1.2.
11.3. Os recebimentos de materiais de estoque devem ser realizados pelos respectivos almoxarifes e
devem ser ratificados pelo agente de fiscalização técnica do contrato, quando couber.
11.4. Acaso o agente de fiscalização técnica ou administrativa verifique o descumprimento de
obrigações por parte do Contratado, deve comunicar o preposto deste, indicando, expressamente, o
que deve ser corrigido e o prazo máximo para a correção.
11.5. O tempo para a correção referido no item 11.4. deve ser computado no prazo de execução de
etapa, parcela ou do contrato, para efeito de configuração da mora e suas cominações.
11.6. Realizada a correção pelo Contratado, abrem-se novamente os prazos para os recebimentos
estabelecidos no item 11.1.2. deste item ou os pactuados em contrato, que podem, no entanto, ser
reduzidos pela metade.
12.DA VIGÊNCIA
12.1. A vigência do Contrato será de 05 (cinco) anos, contados a partir da sua assinatura, com
fundamento no art. 71, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c o art. 80 do Regulamento de Licitações e
Contratos da MTI.
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13.DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO (ART. 99 E 100 DO RLC)
13.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da MTI
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
13.1.1. O representante da MTI anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.
13.1.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
13.2. A CONTRATADA deverá indicar preposto para representá-lo na execução do contrato.
13.2.1. A fiscalização da execução do contrato consiste na verificação, por empregado público indicado
pela MTI, do cumprimento das obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, com a alocação dos
recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais necessários, observando para tanto a descrição do
objeto e dos serviços constante no Termo de Referência.
13.2.2. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execução do seu objeto e
sua qualidade, verificando, dentre outros aspectos, o cumprimento dos seus resultados e cronograma,
a utilização dos materiais, técnicas e recursos humanos exigidos para a execução dos contratos,
devendo determinar a correção de falhas ou faltas por parte do contratado, bem como informar ao
gestor do contrato sobre providências que importem disposição sobre o contrato, com as respectivas
justificativas.
13.3. A fiscalização por parte da MTI não exime, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA no
cumprimento dos seus encargos.
13.4. A presença da fiscalização da MTI não elide nem diminui a responsabilidade da empresa
CONTRATADA.
13.5. Nesta contratação teremos o gestor do contrato, fiscal técnico e suplente do fiscal técnico. Abaixo
seguem os nomes dos servidores que serão responsáveis por essas fiscalizações:

Nome
Matrícula
E-mail
Área (Unidade)

Gestor
Eneias Cavalcanti de Carvalho
eneiascarvalho@mti.mt.gov.br
UGSTI
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Nome
Matrícula
E-mail
Área (Unidade)

Nome
Matrícula
E-mail
Área (Unidade)

Fiscal Técnico
Eliel Guimarães de Oliveira
elieloliveira@mti.mt.gov.br
GSUP
Suplente de Fiscal Técnico
Alex Felipe Hilleshain
alexhilleshain@mti.mt.gov.br
GSUP

14.DA GARANTIA CONTRATUAL
14.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da data da assinatura do
contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 3% (três por cento)
do valor atualizado do contrato, cabendo à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro
b) Seguro-garantia;
c) Fiança bancária.
14.2. A garantia visa assegurar o pagamento de:
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA;
d) Cobertura trabalhista e previdenciária.
14.2.1. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, por meio de
Documento de Arrecadação - DAR, devendo ser solicitado à Gerência de Contratos, imediatamente
após a assinatura do contrato.
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14.2.2. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados
nos itens da alínea “b”, observada a legislação que rege a matéria.
14.2.3. No caso da garantia apresentada na modalidade fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil de 2002.
14.2.4. No caso de ocorrerem alterações no valor do contrato ou prorrogação de sua vigência ou,
ainda, caso a garantia seja utilizada total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a
CONTRATADA obriga-se a renovar ou reforçar a garantia apresentada, observando nos mesmos
moldes (exigências e prazos) estabelecidos para o início da contratação, sujeitando-se inclusive às
penalidades.
14.2.5. O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das
cláusulas contratuais.
14.2.6. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.
14.2.7. Será extinta a garantia:
a) 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;
b) A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
14.2.8. A garantia prestada somente será liberada após comprovação de que a CONTRATADA quitou
todas as obrigações decorrentes da contratação.
15.DA GARANTIA DOS BENS / SERVIÇOS (QUANDO CABÍVEL)
Não se aplica.
16.EQUILÍBRIO ECONÔMICO / FINANCEIRO (REPACTUAÇÃO, REAJUSTES E REVISÃO) (ART. 84 DO
RLC)
16.1. Visando restabelecer, por aditamento, o equilíbrio financeiro inicial, poderá o contrato sofrer
reajuste ou revisão, para mais ou para menos, nos termos fixados no art. 84 do Regulamento de
Licitações e Contratos da MTI.
17.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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17.1. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
17.2. A contratada deverá fornecer e entregar os materiais dentro dos padrões contratados e
estabelecidos pela contratante, de acordo com a especificação deste termo, do edital e proposta
apresentada, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
condição estabelecida.
17.3. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e
fiscais resultantes da execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência.
17.4. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais.
17.5. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outros que julgar necessários para o recebimento de notificações e correspondência.
17.6. Indenizar terceiros ou a CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização
de sua parte, pelos danos causados por sua culpa ou dolo, devendo a CONTRATADA adotar todas as
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes.
17.7. Assegurar à CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer
qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica atual, normas ou especificações que atentem
contra a sua segurança ou de terceiros, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização
da CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do contrato.
17.8. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessárias conforme permitido no
Regulamento de Licitações e Contratos da MTI.
17.9. Manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatício com a MTI.
17.10. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços objeto deste Termo de Referência.
17.11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que, eventualmente, acontecido nas
dependências da MTI.
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17.12. Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado à MTI, a seus prepostos ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, em decorrência de falhas ou imperfeições na execução dos serviços.
17.13. Responsabilizar-se pelos eventuais danos ou desvios causados aos bens que lhe forem
confiados, devendo efetuar o ressarcimento correspondente, imediatamente após o recebimento da
notificação expressa do fiscal, sob pena de glosa de qualquer importância que tenha direito a receber.
17.14. Garantir absoluto sigilo e a inviolabilidade sobre todos os processos, informações e quaisquer
dados disponibilizados pela MTI a que tiverem acesso durante os procedimentos de assistência técnica,
em função das peculiaridades dos serviços a serem prestados, em conformidade com a Política de
Segurança da Informação no âmbito da MTI.
17.15. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra informação
acerca das atividades, objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da MTI.
17.16. Indicar, no ato da assinatura do contrato, um profissional para atuar como preposto da empresa
para tratar das questões relativas à execução dos serviços e faturamento, indicando e-mail e telefone
para contato.
17.17. Treinar no mínimo 3 (três) servidores indicados pelo CONTRATANTE na utilização do software
de contabilização de recursos das impressoras.
17.18. Esclarecer, em 48 (quarenta e oito) horas, eventuais dúvidas e indagações desta Empresa.
17.19. Comunicar ao fiscal do contrato, designado pela MTI, qualquer fato extraordinário ou anormal
que ocorra durante a vigência do contrato.
17.20. Prestar os serviços nas condições e prazos estabelecidos pela MTI.
17.21. Exigir dos seus empregados, quando em serviço nas dependências da MTI, o uso obrigatório de
uniformes e crachás de identificação.
17.22. Disponibilizar o serviço de Help Desk, bem como número de telefone específico para o
atendimento, com registro do dia e hora de chamada, das 08hs às 18hs.
17.23. Realizar mensalmente a manutenção preventiva dos equipamentos, de forma a garantir o
atendimento às exigências deste Termo de Referência, protocolando, na Gerência de Protocolo da
MTI, relatório assinado pelos gestores das unidades, comprovando a realização da manutenção.
17.24. Fornecer os suprimentos, entre eles toners, kit de manutenção, peças de reposição e acessórios,
inclusive papel, de acordo com as características determinadas pela MTI. Entregar, instalar, testar e
64

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

pegar assinatura do Gestor da unidade, em letra legível, matrícula, setor, preferencialmente com cópia
do documento e outros artifícios que julgar necessário, de cada lotação em que forem instalados os
equipamentos, acerca da conformidade, no prazo estabelecido.
17.25. Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa atividade,
dando a destinação correta.
17.26. Refazer os serviços executados de maneira incorreta ou insatisfatória, conforme os prazos
estabelecidos, sem ônus para a MTI.
17.27. Manter os equipamentos sempre providos de consumíveis, peças e acessórios e em condições
de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender às demandas estimadas constantes deste
Termo de Referência.
17.28. Responsabilizar-se por todos os procedimentos de aquisição, recebimento, estocagem,
transporte, distribuição e substituição dos suprimentos, estabelecendo um estoque suficiente ,
inclusive de papel para garantir a disponibilidade dos serviços, em cada unidade da MTI.
17.29. Promover, trimestralmente, campanhas de incentivo à diminuição de impressões e cópias e de
divulgação de dicas de uso dos equipamentos e de formas otimizadas de trabalho, com prévia
aprovação do fiscal.
17.30. Demais obrigações e responsabilidades, encontram-se previstas na Lei nº 13.303/2016 e
alterações, bem como no Regulamento de Licitações e Contratos da MTI e toda legislação pertinente.
18.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
18.1. Assegurar-se da boa execução dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho.
18.2. Verificar, para fins de constatação quanto à oportunidade e conveniência da manutenção do
contrato, se os preços contratados estão em conformidade com as condições firmadas no termo de
referência, bem como compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras
desses serviços.
18.3. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de
sanções, alterações e repactuações do Contrato.
18.4. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que
serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do respectivo
estado de conservação.
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18.5. Fornecer a infraestrutura necessária (local físico, mobiliário, tomadas elétricas e pontos de acesso
à rede) para instalação e funcionamento dos equipamentos.
18.6. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada, às dependências da MTI
para execução dos serviços, no horário de expediente da MTI. O acesso será permitido desde que
previamente apresentado e cadastrado junto à Gerência de Apoio Administrativo.
18.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
18.8. Promover, caso necessário, auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos utilizados
pela empresa a ser contratada, por meio pessoal próprio ou equipe de terceiros.
18.9. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e documentar as
ocorrências havidas, propor as adequações necessárias ao bom andamento dos serviços.
18.10. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e documentar as
ocorrências havidas, propor as adequações necessárias ao bom andamento dos serviços.
18.11. Documentar as ocorrências havidas.
18.12. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos
pela Contratante, não deve ser interrompida.
18.13. O Fiscal do Contrato deverá certificar-se da manutenção da regularidade fiscal da CONTRATADA
para fins de se atestar as Notas Fiscais dos serviços prestados.
18.14. Efetuar os pagamentos devidos.
18.15. Expedir Autorização de Serviços.
18.16. Exercer a fiscalização da execução dos serviços, através da Unidade de Gestão de Serviços de
TIC - UGSTI da MTI.
18.17. Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de trabalho,
distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência de 24 (vinte e
quatro) horas.
18.18. Conferir os serviços executados, confrontando-os com as faturas emitidas pela CONTRATADA,
no ato de entrega, recusando-as quando inexatas, incorretas, ou desacompanhadas dos documentos
exigidos neste contrato.
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18.19. Notificar a empresa a ser contratada, por escrito e com antecedência mínima de 72 horas sobre
aplicação de eventuais multas e/ou outras penalidades de sua responsabilidade.
18.20. Promover, caso necessário, auditoria técnica e operacional do ambiente e recursos utilizados
pela empresa a ser contratada, por meio pessoal próprio ou equipe de terceiros.
19.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ART. 82 DA LEI 13.303/2016)
19.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, na
forma prevista no contrato, conforme autoriza o artigo 82 da Lei 13.303/2016 e regulamento da MTI:
a) Atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento) do valor mensal do contrato;
b) A partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4% (quatro por cento) do valor
mensal do contrato, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo
primeiro) dia de atraso.
19.2. No caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, rescindir o contrato e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes
penalidades ou sanções:
a) Advertência;
b) Multa no percentual de até 10% (dez por cento), por ocorrência, do valor mensal do contrato,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, uma vez comunicados oficialmente;
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com a MTI, por um
período não superior a 02 (dois) anos;
19.3. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c”, do subitem 19.2, poderão ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade prevista na alínea “b” retro, devendo a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.
19.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do subitem 19.2, somente poderão ser relevadas
em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por
escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da
CONTRATANTE e apresentadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a
CONTRATADA for notificada. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita
na forma como foi apresentada e não dá direito à CONTRATADA a qualquer contestação.
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19.5. A sanção estabelecida na alínea “c” do subitem 19.2, é de competência exclusiva do Diretor
Presidente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
19.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 19.2, poderá também ser aplicada à CONTRATADA
que, na execução do contrato:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com empresa pública ou sociedade de economia
mista, em virtude de atos ilícitos praticados.
19.7. A advertência também será aplicada nos casos em que o serviço não for executado de acordo
com o recomendado (por escrito) pelo empregado público responsável pela fiscalização do contrato,
ou deixar de ser feito.
19.8. A multa também deverá ser aplicada quando houver a aplicação por 03 (três) vezes de
advertência, com aplicação de multa de 0,5% (meio por cento) do valor mensal do contrato.
19.9. O não cumprimento, pela CONTRATADA do prazo de início dos serviços ensejará a aplicação de
multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do contrato,
limitada a 10% (dez por cento) deste.
19.10. A aplicação de multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que a
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato, nos termos do artigo 86, b, I ao V do regulamento.
19.11. A CONTRATANTE formalizará comunicado à CONTRATADA sobre as multas aplicáveis, ficando
assegurada a esta, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada à CONTRATANTE, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação.
19.12. Será de responsabilidade da CONTRATADA o ônus resultante de quaisquer ações ou demandas
judiciárias, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus
empregados, prepostos ou contratados, desde que discutidas na esfera judicial.
19.13. Obriga-se também a CONTRATADA por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o
cumprimento do presente contrato.
68

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

19.14. Caso a CONTRATADA não possa cumprir o prazo estipulado para a execução do contrato, deverá
apresentar justificativa por escrito. A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo prazo,
deverá ser encaminhada a CONTRATANTE, até o vencimento do prazo inicialmente estabelecido.
20.DA RESCISÃO (ART. 96 DO RLC)
20.1. As partes poderão rescindir o contrato, de forma amigável, unilateral ou judicial, nas hipóteses
previstas no art. 96 do RLC/MTI.
21.ANTICORRUPÇÃO (DECRETO ESTADUAL Nº 572/2016)
21.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionado, o que deve ser observado, ainda, pelos
prepostos e colaboradores.
22.SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PSI)
22.1. A Contratada deverá, através de seu representante legal, firmar acordo de confidencialidade de
informação e dar ciência do mesmo a toda a sua equipe de profissionais que participarão da execução
do contrato, comprometendo-se perante MTI – Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da
Informação, por meio da assinatura do Termo de Responsabilidade e Sigilo, a observância das
obrigações nele descrito.
23.MATRIZ DE RISCO
23.1. Não se aplica, por se tratar de serviços de baixa complexidade e de baixo valor contratual.
24.CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE
24.1. A CONTRATADA deverá proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação
sexual ou estado civil na seleção de mão de obra para o quadro da empresa.
24.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente registrada, para a
prestação dos serviços, bem como os materiais e equipamentos necessários à execução das atividades
relativas à contratação.
24.3. A CONTRATADA deverá observar a legislação trabalhista relativa à jornada de trabalho, às normas
coletivas da categoria profissional e as normas internas de segurança e saúde do trabalho.
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24.4. A CONTRATADA deverá treinar e capacitar periodicamente seus empregados no atendimento
das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como na prevenção de incêndio,
práticas de redução do consumo de água, energia e redução da geração de resíduos para
implementação das lições aprendidas durante a prestação dos serviços.
24.5. A CONTRATADA deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da
prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança.
24.6. A CONTRATADA deverá administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando
os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;
24.7. A CONTRATADA deverá utilizar planilhas eletrônicas para registro de entrada e saída de pessoas
e materiais no ambiente de prestação de serviços para controlar acessos e realizar análises gerenciais,
evitando o uso de papel.
24.8. A CONTRATADA deverá eliminar o uso de copos descartáveis quando da prestação dos serviços
nas dependências do órgão.
24.9. A CONTRATADA deverá destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e
equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços.
24.10. A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de
desperdícios/menor poluição, tais como:
a) Racionalizar/economizar energia elétrica com a utilização de equipamentos mais eficientes, que
possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme regulamentações, para os
casos possíveis;
b) Evitar o desperdício da água potável; e treinar/capacitar periodicamente os empregados sobre boas
práticas;
c) De redução de desperdícios/poluição.
25.PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
25.1. A participação nesta licitação é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados (cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e pessoa física ou empresário
individual enquadrados nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06), uma vez
que o objeto deste Termo de Referência, colocado em disputa, é inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
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26.SUBCONTRATAÇÃO
(X) Não Será Aceito Subcontratação
( ) Será Aceito Subcontratação
Justificativa: A subcontratação deve ser adotada apenas quando necessária para garantir a execução do
contrato e desde que não atente contra os princípios constitucionais e nem ofenda outros princípios
relacionados as licitações, e a subcontratação via de regra implica em ofensa ao princípio da
competitividade e principalmente ao princípio da adjudicação compulsória, que nada mais é que ato de
declarar a adjudicação e por consequência a celebração contratual apenas com o vencedor do
procedimento licitatório.

27.CONSÓRCIO
(X) Não Será Aceito Consórcio
( ) Será Aceito Consórcio
Justificativa: A possibilidade de empresas reunirem-se em consórcio em licitação é razoável quando o
objeto e a execução do contrato for complexo em uma situação em que as empresas isoladamente, não
conseguiriam atender às exigências editalícias de determinada contratação pública e passariam a ter
essa perspectiva, se reunidas em consórcio; todas respondendo solidariamente pela contratação. Como
não se trata do caso não há por que aceitar o Consórcio.

28.COOPERATIVAS
( ) Não Será Aceito Cooperativa
( X ) Será Aceito Cooperativa
Justificativa: Será admitida nesta licitação a participação de Cooperativas de Trabalho, desde que tenham
por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social, conforme
previsão disposta no Art. 10, § 2º da Lei nº 12.690/12 c/c disposição contida no art. 34 da Lei nº
11.488/07.

29.EMPRESAS ESTRANGEIRAS

(X) Não Será Aceito Empresa Estrangeira

( ) Será Aceito Empresa Estrangeira
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Justificativa: As proponentes devem possuir sede no entorno da sede da Contratante em razão da
necessidade da realização de atividades presenciais de suporte e manutenção nos equipamentos,
Outrossim, a contratação de empresa local atua no fortalecimento das empresas e economia local do
Estado.

30.NECESSIDADE DE VISTORIA
30.1. A CONTRATADA poderá visitar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil
anterior à data fixada para abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e
grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a Gerência de Apoio
Administrativo – GAAD, em dias úteis compreendido o horário de 08hs às 12h e de 14hs às 18h, por
mensagem eletrônica destinada a oliviaarruda@mti.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3613-3030.
30.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, a CONTRATADA não poderá alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldade 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 Eletrônico.

31.GESTOR DO CONTRATO (ART. 99, §3º DO RLC)

Gestor
Nome
Matrícula
E-mail
Área (Unidade)

Eneias Cavalcanti de Carvalho
c8759413
eneiascarvalho@mti.mt.gov.br
UGSTI

32.FISCAL TÉCNICO E SUPLENTE DO FISCAL TÉCNICO
Fiscal Técnico
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Nome
Matrícula
E-mail
Área (Unidade)

Eliel Guimarães de Oliveira
c8759456
elieloliveira@mti.mt.gov.br
GSUP

Nome
Matrícula
E-mail
Área (Unidade)

Suplente de Fiscal Técnico
Alex Felipe Hilleshain
c8757208
alexhilleshain@mti.mt.gov.br
GSUP

33.ASSINATURAS
GERÊNCIA DEMANDANTE
Data: ____/____/____

CHEFIA SUPERIOR
Data: ____/___/____

___________________________
Eliel Guimarães de Oliveira
Gerência de Suporte Técnico

___________________________
Eneias Cavalcante de Carvalho
Unidade de Gestão de Serviços de TIC

DIRETOR DA ÁREA
Data: ____/____/____
________________________
Cirano Soares de Campos
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

(
(
(
(

UNIDADE ORÇAMENTO E FINANÇA
) EXISTE SALDO ORÇ/FIN
) INEXISTE SALDO ORÇ/FIN
) EXISTE SALDO PARCIAL
) NÃO HÁ IMPACTO ORÇ/FIN
Data: ____/____/____

ORDENADOR DE DESPESAS
AUTORIZO: ( ) SIM | ( ) NÃO

________________________
Michele Nunes de Oliveira
Unidade de Gestão de Orçamento e Finanças

Data: ____/____/____
________________________
Cesar Fernando Berriel Vidotto
Diretor Administrativo

AUTORIZAÇÃO DIRETOR-PRESIDENTE PARA INÍCIO DA CONTRATAÇÃO
Data: ____/____/____
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__________________________
Antônio Marcos de Oliveira
Diretor Presidente da MTI
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ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
Proposta de Preços
Licitação: Nº 004/2020/MTI Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL LOTE
ÚNICO
Licitante: ____________________________________ C.N.P.J.:_____________________ Tel Fax:
(___)__________E-mail:________________Tel
Celular:(____)_____________
Endereço:
_________________________________________________________________ Conta Corrente:
__________ Agência: ______________ Banco:___________________

ITEM

01

QUA
NT

19

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS

DOS

MULTIFUNCIONAL
DE
PEQUENO PORTE MONO,
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:
MULTIFUNCIONAL LASER,
COPIADORA,
IMPRESSORA, SCANNER;
TIPO MONOCROMÁTICO ;
VELOCIDADE
DE
IMPRESSÃO E CÓPIAS NO
MÍNIMO 42 PÁGINAS POR
MINUTO; CAPACIDADE DE
PAPEL PARA NO MÍNIMO
500 FOLHAS FORMATO
A4, EXPANSÃO PARA
MAIS
500
FLS;
IMPRESSÃO E CÓPIAS EM
FRENTE
E
VERSO
AUTOMÁTICO;
RESOLUÇÃO
DE
IMPRESSÃO; RESOLUÇÃO

ESTIMATIV
A POR
MÁQUINA
(pág./mês)

VALOR
UNITAR
IO DA
PÁGINA

VALOR
ESTIMAD
O
MENSAL
POR
MAQUIN
A

VALOR
MENSA
L
ESTIMA
DO
TOTAL

VALOR
ESTIMAD
O ANUAL

1000
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DE IMPRESSÃO DE NO
MÍNIMO 600X600 DPI;
RESOLUÇÃO DE CÓPIA DE
600X600 DPI; AMPLIAÇÃO
E REDUÇÃO DE 25% A
400%;
SCANNER
COLORIDO;
DIGITALIZAÇÃO DUPLEX
SIMULTÂNEO
EM
PASSAGEM
ÚNICA;
INTERFACES USB 2.0.
ETHERNET 10/100/1000,
E WIRELESS NATIVA DO
EQUIPAMENTO;
PRIMEIRA
IMPRESSÃO
INFERIOR A 9 SEG;
BANDEJA BYPASS PARA
MÍNIMO
50
FLS;
SOFTWARE
DE
DIGITALIZAÇÃO
COM
OCR;
RECURSO
DE
SCANEAMENTO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
DIRETAMENTE
PARA
PASTA EM REDE, PARA
USB E E-MAIL OU GRUPOS
DE E-MAIL; PAINEL EM
PORTUGUÊS;
LINGUAGENS PCL6 E PS3;
SENHA PARA NO MÍNIMO
25 USUÁRIOS; SOFTWARE
DE
GERENCIAMENTO
REMOTO,
IMPRESSÃO
SEGURA, CLASSIFICAÇÃO
ELETRÔNICA,
FUNÇÃO
MODO
LIVRETO;
BLOQUEIO DE FUNÇÕES
COM SENHAS DE ACESSO
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E SISTEMA DE CONTROLE
DE COTAS DE CÓPIAS E
IMPRESSÕES
POR
USUÁRIO;USB FRONTAL
PARA IMPRESSÃO DIRETO
DE PEN DRIVE (JPEG/PDF)
COM SENHA; CICLO DE
TRABALHO MENSAL NO
MÍNIMO
100.000
PÁGINAS, UNIDADE
●

02

01

MULTIFUNCIONAL
COLORIDA DE PEQUENO
PORTE, CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS;
MULTIFUNCIONAL
COLORIDO COPIADORA,
IMPRESSORA, SCANNER;
TIPO
COLORIDA;
VELOCIDADE
DE
IMPRESSÃO E CÓPIAS NO
MÍNIMO 30 PÁGINAS POR
MINUTO; CAPACIDADE DE
PAPEL PARA NO MÍNIMO
250 FOLHAS FORMATO
A3 E A4, EXPANSÃO PARA
MAIS
500
FLS;
ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO
DE
ORIGINAIS FRENTE E
VERSO PARA NO MÍNIMO
50 FOLHAS; IMPRESSÃO E
CÓPIA EM FRENTE E
VERSO
AUTOMÁTICO;
RESOLUÇÃO
DE
IMPRESSÃO E CÓPIA DE
NO MÍNIMO 600X600 DPI;
AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO
DE 25% A 400%; SCANNER
COLORIDO; INTERFACES

800
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USB,
ETHERNET
10/100/1000; MEMÓRIA
MÍNIMA DE 1,5 GB;
PROCESSADOR DE NO
MÍNIMO
800MHZ;
LINGUAGEM
DE
IMPRESSÃO PCL6 E PS3;
PRIMEIRA
IMPRESSÃO
INFERIOR A 16 SEG;
BANDEJA BYPASS PARA
MÍNIMO 100 FLS; SCANTO-EMAIL, SMB, FTP
MEMÓRIA USB; CICLO DE
TRABALHO MENSAL DE
120.000
PÁGINAS.
UNIDADE.
● SCANNER DE MESA –
DIGITALIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
03
01
TAMANHO A4 COM
ALIMENTAÇÃO
AUTOMÁTICA
VALOR TOTAL MENSAL (ESTIMADO) R$

1.000

VALOR TOTAL ANUAL (ESTIMADO) R$

R$
R$

Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os
valores acima, sendo:
1. O prazo de eficácia da proposta, 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sessão pública;
2. Declaro expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessários ao
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.
3. Para formulação desta Proposta de Preço, foram observados o Termo de Referência - Anexo I do
Edital, principalmente os itens que influenciam na formação do preço.
4. Pagamento através do banco: ______________________
Agência N.º ____________
C/C N.º ____________________
Cidade: ____________________.
Cidade - UF, _____,____________de 2020.
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO

(MINUTA) CONTRATO Nº XXX/2020/MTI

Contrato que entre si celebram a EMPRESA MATOGROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MTI

e

a

pessoa

jurídica

________________________________________,
que tem por objeto a Contratação de serviços
especializados em SOLUÇÃO DE OUTSOURCING
(impressão,

cópia

e

digitalização)

e

GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL,
incluindo disponibilização de equipamentos novos,
de primeiro uso e em linha de produção,
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento e
reposição de peças e insumos/consumíveis (incluso
papel), além de instalação de software necessário
para a operacionalização e gerenciamento de ativos
e bilhetagem das páginas, pelo período de 12 (doze)
meses.

CONTRATANTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.011.059/0001-52, com sede no Centro Político Administrativo,
Bloco SEPLAG, Palácio Paiaguás, Cuiabá-MT, CEP: 78049-903, neste ato representada pelo seu
Diretor-presidente Interino, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, inscrito no CPF nº.
XXXXXXXXX portador da Cédula de Identidade sob nº. XXXXXXXXX, pelo Diretor Vice-Presidente,
Sr. XXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, Analista de TI, inscrito no CPF n° XXXXXXXXXXX e portador
da Cédula de Identidade sob n° XXXXXXXX e pelo seu Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação, Sr. XXXXXXXXXXXXXX brasileiro, casado, Analista de TI, inscrito no CPF nº
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XXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade sob nº XXXXXXXXX, podendo ambos serem
encontrados no endereço profissional à Rua Des. Carlos Avalone, s/n, Palácio Paiaguás (Bloco
SEPLAG), Centro Político Administrativo, CEP 78049-903, Cuiabá – MT.

CONTRATADA:

___________________________________,

_______________________,

com

____________________________________________,

inscrita

no

Sede
neste

ato

CNPJ:
na

representada

por

_________________________________, profissão, portador (a) da Carteira de Identidade n°
_____________________, inscrito (a) no CPF/MF sob o n° _____________________, têm entre
si justo e avençado o presente contrato de prestação de serviços em conformidade com o que
consta no Processo Administrativo nº 190833/2020, referente ao Pregão Eletrônico nº
004/2020/MTI, na forma da Lei Federal nº 13.303/2016, art. 30, caput e inciso I, do Regulamento
de Licitações e Contratos da MTI - RLC/MTI, art. 57, caput e inciso I, sujeitando-se as partes a
esses institutos normativos, pelas disposições de direito privado, pelas cláusulas e condições a
seguir delineadas:
1

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato consiste na Contratação de serviços especializados em
SOLUÇÃO DE OUTSOURCING (impressão, cópia e digitalização) e GERENCIAMENTO DE
IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, incluindo disponibilização de equipamentos novos, de primeiro
uso e em linha de produção, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento e reposição de
peças e insumos/consumíveis (incluso papel), além de instalação de software necessário para a
operacionalização e gerenciamento de ativos e bilhetagem das páginas, em atendimento às
demandas da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação – MTI.

2

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
2.1. As especificações técnicas dos objetos contratados e seus respectivos valores encontramse descritos abaixo:
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ITEM

01

QUANT

19

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS

DOS

MULTIFUNCIONAL DE
PEQUENO
PORTE
MONO,
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:
MULTIFUNCIONAL
LASER,
COPIADORA,
IMPRESSORA,
SCANNER;
TIPO
MONOCROMÁTICO
;
VELOCIDADE
DE
IMPRESSÃO E CÓPIAS
NO
MÍNIMO
42
PÁGINAS POR MINUTO;
CAPACIDADE DE PAPEL
PARA NO MÍNIMO 500
FOLHAS FORMATO A4,
EXPANSÃO PARA MAIS
500 FLS; IMPRESSÃO E
CÓPIAS EM FRENTE E
VERSO AUTOMÁTICO;
RESOLUÇÃO
DE
IMPRESSÃO;
RESOLUÇÃO
DE
IMPRESSÃO DE NO
MÍNIMO 600X600 DPI;
RESOLUÇÃO DE CÓPIA
DE
600X600
DPI;
AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO
DE 25% A 400%;
SCANNER COLORIDO;
DIGITALIZAÇÃO DUPLEX
SIMULTÂNEO
EM
PASSAGEM
ÚNICA;

ESTIMATIVA
POR
MÁQUINA
(pág./mês)

VALOR
UNITARIO
DA
PÁGINA

VALOR
ESTIMADO
MENSAL
POR
MAQUINA

VALOR
MENSAL
ESTIMAD
O TOTAL

VALOR
ESTIMADO
ANUAL

1000

81

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

INTERFACES USB 2.0.
ETHERNET
10/100/1000,
E
WIRELESS NATIVA DO
EQUIPAMENTO;
PRIMEIRA IMPRESSÃO
INFERIOR A 9 SEG;
BANDEJA BYPASS PARA
MÍNIMO
50
FLS;
SOFTWARE
DE
DIGITALIZAÇÃO
COM
OCR; RECURSO DE
SCANEAMENTO
E
DISTRIBUIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
DIRETAMENTE
PARA
PASTA EM REDE, PARA
USB E E-MAIL OU
GRUPOS DE E-MAIL;
PAINEL
EM
PORTUGUÊS;
LINGUAGENS PCL6 E
PS3; SENHA PARA NO
MÍNIMO 25 USUÁRIOS;
SOFTWARE
DE
GERENCIAMENTO
REMOTO, IMPRESSÃO
SEGURA,
CLASSIFICAÇÃO
ELETRÔNICA, FUNÇÃO
MODO
LIVRETO;
BLOQUEIO DE FUNÇÕES
COM
SENHAS
DE
ACESSO E SISTEMA DE
CONTROLE DE COTAS
DE
CÓPIAS
E
IMPRESSÕES
POR
USUÁRIO;USB FRONTAL
PARA
IMPRESSÃO
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DIRETO DE PEN DRIVE
(JPEG/PDF)
COM
SENHA;
CICLO
DE
TRABALHO MENSAL NO
MÍNIMO
100.000
PÁGINAS, UNIDADE
●

02

01

MULTIFUNCIONAL
COLORIDA DE PEQUENO
PORTE,
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS;
MULTIFUNCIONAL
COLORIDO COPIADORA,
IMPRESSORA,
SCANNER;
TIPO
COLORIDA;
VELOCIDADE
DE
IMPRESSÃO E CÓPIAS
NO
MÍNIMO
30
PÁGINAS POR MINUTO;
CAPACIDADE DE PAPEL
PARA NO MÍNIMO 250
FOLHAS FORMATO A3 E
A4, EXPANSÃO PARA
MAIS
500
FLS;
ALIMENTADOR
AUTOMÁTICO
DE
ORIGINAIS FRENTE E
VERSO
PARA
NO
MÍNIMO 50 FOLHAS;
IMPRESSÃO E CÓPIA EM
FRENTE
E
VERSO
AUTOMÁTICO;
RESOLUÇÃO
DE
IMPRESSÃO E CÓPIA DE
NO MÍNIMO 600X600
DPI; AMPLIAÇÃO E
REDUÇÃO DE 25% A
400%;
SCANNER

800
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COLORIDO; INTERFACES
USB,
ETHERNET
10/100/1000;
MEMÓRIA MÍNIMA DE
1,5 GB; PROCESSADOR
DE
NO
MÍNIMO
800MHZ; LINGUAGEM
DE IMPRESSÃO PCL6 E
PS3;
PRIMEIRA
IMPRESSÃO INFERIOR A
16
SEG;
BANDEJA
BYPASS PARA MÍNIMO
100 FLS; SCAN-TOEMAIL,
SMB,
FTP
MEMÓRIA USB; CICLO
DE TRABALHO MENSAL
DE 120.000 PÁGINAS.
UNIDADE.
● SCANNER DE MESA –
DIGITALIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
03
01
TAMANHO A4 COM
ALIMENTAÇÃO
AUTOMÁTICA
VALOR TOTAL MENSAL (ESTIMADO)

1.000

VALOR TOTAL ANUAL (ESTIMADO)

3

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Além das responsabilidades legais, regulamentares e as demais constantes no Edital de Pregão
Eletrônico nº 004/2020/MTI e seus Anexos, constituem obrigações do fornecedor:
3.1.1. Cumprir o objeto do presente instrumento, através da prestação dos serviços em conformidade
às especificações constantes no Termo de Referência;
3.1.2. Poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
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3.1.2.1. As supressões poderão ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as
partes;
3.1.3. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de
estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a CONTRATANTE;
3.1.4. A CONTRATADA deve responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos
da legislação vigente;
3.1.5. Executar os serviços para os quais tenha sido considerada vencedora, no preço e prazo
estipulado na proposta, que não poderá ser superior ao limite estipulado no instrumento licitatório;
3.1.6. Cumprir fielmente todos os termos do Instrumento de Contrato;
3.1.7. Prestar os serviços objeto do Contrato dentro de elevados padrões;
3.1.8. Executar regularmente, para cada um dos serviços relacionados e discriminados, o plano de
manutenção estipulado pela CONTRATANTE;
3.1.9. Executar os serviços obedecendo ao disposto nos documentos integrantes do Contrato e seus
anexos e as instruções da CONTRATANTE, que deverão ser imediatamente acatadas. No caso de
apontamento de falhas, a CONTRATADA deverá tomar prontamente as providências necessárias à
correção, sem ônus para a CONTRATANTE;
3.1.10. Atender prontamente as orientações e exigências do representante da CONTRATANTE
inerentes ao objeto do Contrato, e a tratar todos os funcionários da CONTRATANTE com urbanidade e
respeito;
3.1.11. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais
ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, em razão de ação ou omissão,
dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando da execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
3.1.12. Repor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da respectiva intimação, após
a devida comprovação, garantida previamente ampla defesa e contraditório, qualquer objeto da
Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;
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3.1.13. Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de sua execução ou inexecução, salvo
quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido da Administração;
3.1.14. Atender, imediatamente, as solicitações da Contratante, apresentadas por escrito pelo gestor
do contrato, quanto às substituições de empregado (s) considerando (s) inadequados para a prestação
dos serviços ou conduta inconveniente;
3.1.15. Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução dos serviços;
3.1.16. Arcar com o ônus decorrente de danos causados, direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou
a terceiros pela CONTRATADA, em função da execução do Contrato, devendo substituir os bens
desaparecidos, ou ressarcir em espécie, CONTRATANTE, observando o valor de mercado, no prazo de
05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação;
3.1.17. Não transferir a outrem, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar,
qualquer das prestações e serviços a que está obrigada por força do presente Contrato, sem prévio
assentimento escrito da CONTRATANTE;
3.1.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por
ação ou omissão na prestação de serviços pela CONTRATADA ou por quem em seu nome agir, inclusive
por acidentes que causem invalidez permanente ou temporária, morte, perda ou destruições
isentando a CONTRATANTE de todas e quaisquer reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que
possam surgir;
3.1.18.1. O valor correspondente ao ressarcimento dos danos causados em bens de propriedade da
CONTRATANTE será debitado de acordo com o preço de mercado, no primeiro pagamento a que a
empresa fizer jus ou, em função do montante ou interesse administrativo, recolhimento por depósito
a favor da CONTRATANTE através de DARF, ou descontado da garantia;
3.1.19. Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas nesta;
3.1.19.1. Fica expressamente estipulado que não se estabelece, por força da prestação de serviços
objeto deste Contrato, qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados que a
CONTRATADA;
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3.1.20. Designar um funcionário dentre os contratados para acompanhar e responder pela prestação
dos serviços, nos locais com 3 (três) ou mais funcionários, a quem a contratante se reportará em
primeiro momento;
3.1.20.1. O (a) encarregado (a) deverá portar consigo, a expensas da Contratada, um aparelho celular
ou rádio comunicador para contato imediato com os gestores da Administração, especificamente na
EMPRESA MTI;
3.1.20.2. O funcionário encarregado deverá ser substituído, em até 2 (dois) dias úteis, sempre que
deixar de atender às necessidades da Administração, e por solicitação desta, sendo que quando a
iniciativa de substituição partir da Contratada, a Contratante deverá ser consultada, em qualquer caso;
3.1.21. Possuir um “e-mail”, não gratuito, para contato;
3.1.22. Manter um número telefônico fixo e um móvel para atendimento;
3.1.23. Adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus
empregados, prepostos ou terceiros, quando da prestação dos serviços contratados, ficando sob sua
inteira responsabilidade os prejuízos deles decorrentes;
3.1.24. Relatar de imediato, por meio de seu preposto, à fiscalização do contrato toda e qualquer
irregularidade observada quanto à execução dos serviços objeto da contratação;
3.1.25. Iniciar a prestação dos serviços a partir da assinatura do contrato, mediante ORDEM DE
SERVIÇO emitida pela EMPRESA MTI;
3.2. A contratada deverá fornecer e entregar os materiais dentro dos padrões contratados e
estabelecidos pela contratante, de acordo com a especificação do termo de referência e proposta
apresentada, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de
condição estabelecida;
3.3. Substituir equipamentos que se encontrem inoperantes por problemas técnicos, por outros de
iguais características ou superior, depois de ultrapassados os prazos de solução de problema,
conforme estabelecido no termo de referência;
4

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. DA DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS:
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4.1.1. O prazo para a entrega e instalação da solução de impressão e digitalização e início da prestação
dos serviços será de no máximo 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. Os equipamentos de
impressão e scanners deverão ser entregues e instalados nos destinos determinados pela MTI,
podendo ser prorrogado a critério da administração, desde que não haja prejuízo ou atraso das
atividades ou no cumprimento de metas.
4.1.2. É reservado à MTI o direito de recusar o recebimento do equipamento que não atenda às
especificações exigidas, que se apresentar visivelmente violada, ou na hipótese de ser verificada
qualquer outra irregularidade.
4.1.3. O recebimento do equipamento não desobriga a CONTRATADA de substituí-las se for
constatada, posteriormente, má qualidade, vícios ou defeitos, ficando sujeita às penalidades previstas
neste instrumento e na legislação aplicável.
4.1.4. Se a qualquer tempo vier a ser constatado que o material fornecido foi em desacordo com as
especificações e, em decorrência desse fato, observar-se qualquer tipo de dano ao equipamento onde
está sendo utilizado, o reparo do equipamento ou, se for o caso, a sua substituição, será de inteira
responsabilidade do fornecedor, nos termos da lei pertinente.
4.1.5. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado,
sendo que o ato do recebimento não implicará a sua aceitação.
4.1.6. Os equipamentos disponibilizados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços devem ser
identificados pela própria CONTRATADA, com etiquetas ou outro meio de identificação, de modo a
diferenciá-los dos demais equipamentos congêneres pertencentes ao CONTRATANTE, bem como
identificação para chamado técnico.
4.1.7. Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar uma Solução de Impressão
e digitalização Departamental de Documentos.
4.1.8. A Solução de que trata o item anterior compreende:
a) fornecimento de equipamentos de última geração, novos e sem uso, devidamente instalados, sendo
que as impressoras lasers e as multifuncionais, que necessitarem de módulos opcionais estes devem
ser do mesmo fabricante do equipamento, visando à padronização do hardware tornando uniformes
os procedimentos de customização de formulários;
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b) fornecimento dos suprimentos: toner, e kits de manutenção das impressoras novas e originais do
fabricante;
c) fornecimento de suporte técnico quando necessário com prazo de atendimento (SLA) máximo de
24 horas;
d) fornecimento de assistência técnica on-site com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
e) fornecimento de software para gerenciamento e monitoramento online do ambiente, informando
níveis de abastecimento de papel e toner, necessidades de troca de kits de manutenção, contabilização
das impressões e digitalizações de cada equipamento;
f) fornecimento de licenças de uso de Sistema informatizado de Registro e acompanhamento dos
chamados técnicos para gestão e monitoramento das ocorrências para MTI;
g) treinamento mínimo para 3 (três) funcionários da MTI, no software de contabilização de recursos
das impressoras, a ser fornecido pela CONTRATADA. Esses funcionários serão responsáveis pelo
monitoramento, gestão e aprovação dos relatórios de bilhetagem a serem gerados pela respectiva
ferramenta por meio do especialista da prestadora do serviço;
h) a entrega e a prestação do serviço deverão ser realizadas em local indicado pela CONTRATANTE;
i) deverá ser fornecido material (apostila, manual de utilização) em meio digital;
j) a instalação e customização do webserver será de responsabilidade da CONTRATADA, deverão seguir
as normas e diretrizes determinadas pela MTI, o hardware e software será fornecido pela
CONTRATADA;
k) gestão de Suporte, com o suporte aos equipamentos e aos usuários, realização de atendimento
gerado por chamados do órgão CONTRATANTE, troca de equipamentos defeituosos;
l) as despesas decorrentes de transporte dos equipamentos para manutenção, dentro do período de
vigência contratual, serão de responsabilidade da CONTRATADA;
m) todos os equipamentos deverão suportar a impressão com o uso de papel reciclado e imprimir
frente e verso;
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n) as unidades departamentais, ou ilhas de impressão, deverão funcionar em rede, permitindo que o
usuário de uma determinada unidade possa, a qualquer momento, no caso de defeito ou paralisação
da sua unidade servidora, direcionar as suas impressões para uma segunda unidade mais próxima;
o) caso sejam necessários transformadores e/ou estabilizadores para garantia do correto
funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA;
p) a execução do contrato se dará por demanda através de Ordem de Serviço Específica da MTI.
4.1.9. O Serviço de Gerenciamento de Impressão e Contabilização deverá permitir, obrigatoriamente:
a) gerenciar as impressões oriundas dos computadores e as cópias realizadas diretamente na
multifuncional com identificação do usuário;
b) realizar a contabilidade e o controle de custos de impressão em impressoras de rede e impressoras
locais em máquinas com Windows/Linux; informar usuário, nome do documento, horário de
impressão, impressora, número de páginas, modo de impressão (cor ou mono), tamanho do papel,
aplicativo, qualidade e custo para cada job impresso;
c) gerar relatórios via web, por usuário, por equipamento, por fila de impressão (driver instalado em
uma estação ou servidor), por computadores (estação ou servidor de impressão) e por centros de
custo;
d) gerar relatórios por centro de custo hierárquico, com diferentes perfis de usuário; permitir a
ordenação dos relatórios por volume de páginas, por custo e por ordem alfabética;
e) permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor (colorido ou mono), tipo de papel, aplicativo,
modo de impressão (simplex ou duplex) e por origem (cópia ou impressão);
f) gerar relatórios de análise informando porcentagens de impressão por aplicativo (cor ou mono), por
tamanho de papel, modo de impressão (simplex ou duplex);
g) gerar cubo de dados (BI) para análise interativa via web, permitir a exportação de dados para análise;
h) realizar inventário automático de impressoras instaladas e software de controle dos equipamentos,
a fim de gerenciar número de série (inventário), alarmes (supervisão), versão de software básico
(atualizações), níveis de toner (controle), etc.;
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i) permitir a definição de custos de página impressa por impressora, diferenciando custos para
impressão color e mono;
j) permitir a definição de cotas por departamentos e usuários, e a geração de relatórios de utilização
de cotas;
k) permitir a definição de Centros de Custos por departamento e usuários e a geração de relatórios a
partir dos mesmos;
l) permitir a criação de centro de custos hierárquicos, controle de acesso e relatórios para
acompanhamento dos mesmos; Possibilidade de integração de usuários e grupos a partir do Active
Directory ou de um servidor LDAP;
m) disponibilizar gráficos e resumos para facilitar o acompanhamento do ambiente de bilhetagem;
n) possuir base de dado compatível com o padrão SQL e possuir interface de administração via Web;
o) deverá preservar em banco de dados, as informações que permitam o rastreamento de impressões
realizadas por uma determinada impressora ou setor, dentro de um determinado período ou data;
p) interface com usuário totalmente configurável e todas as interfaces e manuais em Português;
q) permitir a bilhetagem de impressões, cópias e fax, de cada usuário nomeado nas impressoras, e as
impressões de cada usuário na rede, diretamente na MIB das impressoras através de protocolo SNMP;
r) permitir o envio diário das bilhetagens de impressão, cópia e fax de cada impressora do cliente, via
webservice, para uma base de dados on-line, que poderá ser consultada em qualquer lugar através da
internet, de forma segura;
s) gerar relatórios detalhando impressões, cópias e fax separadamente para cada impressora, e
também por usuário;
t) permitir fechamentos mensais de impressão contendo a bilhetagem detalhada por impressoras e
seus respectivos custos, de um determinado período em aplicativo instalado localmente;
u) permitir fechamentos mensais de impressão contendo a bilhetagem detalhada por impressoras, de
um determinado período, no banco de dados on-line.

91

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

4.1.10. A CONTRATADA deverá encaminhar para o CONTRATANTE relatórios parciais semanais do
sistema de bilhetagem para conferência e controle por essas áreas até o 5º dia corrido do mês
subsequente, visando dar suporte ao aceite da fatura mensal correspondente àquele período.
4.1.11. Não serão aceitas cópias esbranquiçadas, manchadas, com problemas de centralização ou
quaisquer falhas que comprometam a qualidade do trabalho.
4.1.12. Suprimentos:
a) fornecer todo o suprimento necessário para o funcionamento dos equipamentos, conforme norma
NBR ISO/IEC 19752, inclusive o papel;
b) os cartuchos de toners serão fornecidos a CONTRATANTE conforme bilhetagem, monitoração dos
softwares, e solicitação da Empresa, fornecidos pela CONTRATADA, que fará o envio a unidade
requerente;
c) será aceita pela CONTRATANTE, a disponibilização de cartuchos extras junto às administrações das
unidades atendidas com o objeto deste Termos de Referência, para fins de atendimento e níveis de
serviços contratados acordados;
d) a CONTRATANTE providenciará a guarda de todos os cartuchos vazios (carcaças) que serão retirados
pela CONTRATADA.
4.1.13. Todos os equipamentos fornecidos deverão possuir interface de rede nativa. Os ativos de rede
necessários para ativação dos equipamentos, bem como o fornecimento de energia, ficarão a cargo da
CONTRATANTE.
4.1.14. O software de gerenciamento a ser fornecido pela contratada deverá ser em rede, via web, e
possuir as seguintes características e funcionalidades:
a) dDeverá rodar em plataforma Windows e/ou Linux (ambiente de trabalho para usuários finais),
devendo ser compatível com os navegadores utilizados por estes sistemas operacionais (IE, Firefox e
Google Chrome);
b) deverá fazer uso do protocolo SNMP para captura de informações das impressoras;
c) deverá gerenciar todas as impressoras fornecidas pela empresa contratada;
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d) deverá emitir alertas, em tempo-real, de erro, falhas e com relação aos insumos (toner, etc.) com
possível aplicação de filtros;
e) monitorar os equipamentos on-line, possibilitando, no mínimo, gerenciar remotamente, via rede
TCP/IP, os equipamentos instalados, permitindo efetuar alterações de configuração, checagem do
status de impressão, nível dos suprimentos de impressão, etc.;
f) informar usuário, nome do documento, horário de impressão, impressora, número de páginas, modo
de impressão (cor ou mono), tamanho do papel, aplicativo, qualidade e custo para cada trabalho
impresso ou copiado;
g) os usuários, tanto para autenticação quanto para estatísticas, devem ser integrados com a
autenticação via Microsoft Active Directory e LDAP;
h) permitir a geração de relatórios, via sistema, por usuário, impressora/multifuncional (equipamento
físico), fila de impressão (driver instalado em uma estação ou servidor), computadores (estação ou
servidor de impressão) e centros de custo;
i) permitir a ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética;
j) permitir a utilização de filtros nos relatórios por cor, tipo de papel, aplicativo, modo de impressão
(simplex ou duplex) e por origem (cópia ou impressão);
k) permitir a exportação de dados e relatórios para análise;
l) permitir a centralização automática de dados de vários locais e a geração de relatórios integrados
com os dados de todos os locais;
m) penalizar inventário automático dos equipamentos;
n) permitir a definição de custos de página impressa por impressora/multifuncional, diferenciando
custos para impressão em cores e monocromática (preto e branco);
o) permitir a administração de custos por grupos de impressoras/multifuncionais;
p) permitir a definição de centros de custo para usuários e a geração de relatórios a partir dos mesmos;
q) permitir a definição de separações de custos por página baseada na quantidade de páginas
impressas (monocromática ou colorida), sendo que as páginas impressas em preto e branco mesmo
que nas impressoras coloridas, serão faturadas sempre ao preço unitário da página monocromática;
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r) fornecer histórico de utilização por equipamento;
s) realizar atualizações, visualizações e alterações remotas nas configurações dos componentes das
impressoras/multifuncionais/copiadoras;
t) permitir agendamento de envio das informações em horários definidos pelo gestor.
u) disponibilizar definição de perfis de utilização por usuário;
v) permitir que o usuário, conforme perfil e permissões, possa localizar através de sua estação,
impressoras/multifuncionais com base em campos como: localização, capacidade, color, duplex etc.
4.1.15. Requisitos de Evolução / Manutenção da Solução:
a) a CONTRATADA deverá oferecer o direito à atualização às novas versões que vierem a ser
disponibilizadas ao mercado de software, patches de atualização e demais aplicativos que compõem
o equipamento, além de comunicar e corrigir eventuais vulnerabilidades encontradas nos produtos;
b) durante a vigência contratual, à medida que forem ficando obsoletos deverá ocorrer a troca regular
dos equipamentos por outros atualizados tecnologicamente;
c) a CONTRATADA deverá apresentar num prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos antes do
término de seu contrato, um plano para transferência de conhecimentos e tecnologias para a
CONTRATANTE. Este plano deverá conter, pelo menos, a revisão de toda a documentação gerada de
todos os serviços prestados, acrescido de outros documentos que, não sendo artefatos previstos,
sejam adequados ao correto entendimento do serviço executado;
d) O descumprimento de quaisquer das cláusulas ensejará, além das sanções previstas no Termo de
Referência e no contrato, a aplicação dos dispositivos legais, conforme dispõe a Lei 13.303/16.
4.1.16. Requisitos Temporais:
a) garantia de funcionamento dos equipamentos pelo período de vigência do contrato a partir da data
do recebimento definitivo do serviço, sem ônus adicional para a CONTRATANTE;
b) a CONTRATADA deverá realizar manutenções preventivas e corretivas nos equipamentos, de forma
a deixá-los operacionais por todo o prazo de vigência do contrato.
4.1.17. Requisitos Operacionais:
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a) deverão ser cumpridas normas de segurança definidas na Política de Segurança da Informação da
CONTRATANTE, observando também instruções e regulamentos que venham a ser adotados pela
CONTRATANTE;
b) os equipamentos deverão ter, obrigatoriamente, tecnologia de impressão laser ou LED, recurso de
contabilização de páginas impressas e copiadas pelo próprio hardware, para comparação com os
resultados obtidos quando da aferição dos volumes efetivamente impressos, possibilitando a
auditagem dos serviços;
c) todos os equipamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, em caixas lacradas,
de forma a permitir completa segurança durante o transporte;
d) por solicitação da CONTRATANTE, a empresa CONTRATADA deverá providenciar o desligamento, o
transporte e a reinstalação de qualquer equipamento, a ocorrência de alteração do local de instalação,
sem ônus adicional para a CONTRATANTE.
4.1.18. Requisitos de Segurança:
a) fica a CONTRATADA responsável em observar e cumprir as diretrizes de segurança da informação
instituídas pela MTI, por meio das resoluções do COSINT;
b) por se tratar de contratação que possibilita acesso a informações institucionais da CONTRATANTE,
deve ser formalizado Termo de Confidencialidade entre as partes, visando garantir a integridade,
confidencialidade, autenticidade e sigilo das informações.
4.1.19. Os serviços serão prestados no prédio sede da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da
Informação – MTI, no endereço Palácio Paiaguás Bloco SEPLAG, Centro Político Administrativo – CPA.
4.2. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
4.2.1. A CONTRATADA deverá comprovar que os técnicos que realizarão o suporte técnico presencial
possuem certificado de participação de curso de manutenção e montagem dos modelos das
impressoras e scanners fornecidos no contrato.
4.2.2. A manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos será de responsabilidade da
CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, devendo o serviço ser realizado no horário
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compreendido entre 08hs e 18hs, de segunda a sexta-feira, exceto dias em que forem feriados ou
decretado ponto facultativo.
4.2.3. A manutenção preventiva será realizada conforme calendário a ser ajustado entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE, tendo por objetivo prevenir ocorrência de quebras ou defeitos dos
equipamentos, de modo a conservá-los em perfeito estado de funcionamento. Esses serviços deverão
ser realizados nos locais em que os equipamentos estejam instalados.
4.2.4. A manutenção corretiva tem por objetivo sanar falhas ou defeitos de funcionamento dos
equipamentos e/ou do sistema de gerenciamento de impressão, de modo a solucionar o problema e
colocá-los em operação no menor tempo possível.
4.2.5. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pela manutenção preventiva dos
equipamentos objeto desta contratação, devendo ser realizada periodicamente e obedecendo às
recomendações do Manual de Operação de cada equipamento, ficando estabelecida a seguinte
frequência mínima, sem se limitar a ela e aos serviços abaixo descritos:
a) fazer revisão do equipamento por ocasião da troca de suprimentos;
b) verificar o estado geral de conservação dos equipamentos e providenciar substituição dos mesmos
sempre que for necessário;
c) providenciar revisão geral de todos os itens previstos no Manual de Operações de acordo com a
recomendação do fabricante;
d) efetuar as revisões periódicas mensalmente, observando as recomendações do fabricante.
4.2.6. A manutenção corretiva deverá ocorrer:
a) sempre que necessário para substituição de um componente do equipamento por desgaste ou
quebra do mesmo;
b) sempre que surgirem falhas ou defeitos na impressão (riscos nas cópias, áreas brancas, etc.);
c) mediante ao registro de chamado técnico;
d) a CONTRATADA deverá iniciar o atendimento da manutenção corretiva após a notificação por parte
da CONTRATANTE, respeitando os horários definidos no item 4.2.2.
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4.2.7. Para a solução de problemas deverá ser aberto um chamado técnico, a ser efetuado pelo
representante da CONTRATANTE, por meio de telefone, fax ou e-mail, endereçado ao preposto da
CONTRATADA, devendo o representante do CONTRATANTE, para fins de preenchimento do
documento de abertura de chamado técnico, que será realizado pelo preposto da CONTRATADA,
prestar no mínimo as seguintes informações:
a) identificação dos equipamentos;
b) local onde os equipamentos estão instalados;
c) defeito/ocorrência observada;
d) nome do responsável pela solicitação, número do telefone para contato e nome do responsável
local.
4.2.8. Devendo a CONTRATADA nesse período solucionar o problema que causou a inoperância do
equipamento ou substituí-lo por outro de iguais características ou superiores.
4.2.9. Caso o problema não seja resolvido e a CONTRATADA não providencie a substituição do
equipamento inoperante nos prazos estabelecidos no Termo de Referência e neste Contrato,
conforme o caso, o órgão CONTRATANTE glosará do pagamento o valor da parte fixa estabelecida no
contrato, relativo ao equipamento, pelos dias úteis em que mesmo permaneceu parado, sem prejuízo
da abertura de procedimento administrativo visando aplicação de multa, conforme previsto neste
Contrato.
4.2.10 A classificação de uma solicitação de solução de um incidente deverá estar de acordo com o
estabelecido na tabela abaixo:

Urgência

Tipo de incidente
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- Parada total dos equipamentos: Impressora/Multifuncional/Scanner e/ou
servidor de impressão;
Alta

- Parada total do software de bilhetagem;
- Parada total ou parcial dos equipamentos em locais prioritários definidos pelo
Contratante;

- Parada dos equipamentos por falta de suprimento, inclusive papel;
- Atolamento de papel;
Média

- Parada dos equipamentos por falta de conexão com a rede de dados;
- Mancha no papel;
- Papel amassado;

- Alerta dos equipamentos por baixo nível de suprimento;
Baixa

- Remanejamento de equipamentos;
- Configuração de equipamentos, Perfil, e-mail de scanner, driver;

4.2.11. Para a solução de problemas pela Contratada deverá respeitar os prazos máximos descritos a
seguir:

Urgência

Atendimento/Solução

Prazo máximo

Início do atendimento

30 minutos

Solução do incidente

2 horas

Alta
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Média

Baixa

Substituição do equipamento

1 dia útil

Início do atendimento

1 hora

Solução do incidente sem troca de
peça

2 horas

Solução do incidente com troca de
peça

2 dias úteis

Início do atendimento

2 horas

Solução do incidente sem troca de
peça

4 horas

Solução do incidente com troca de
peça

2 dias úteis

4.2.12 O Contratante acionará a Contratada por sistema automatizado de atendimento da Contratada
(Central de Serviços) informando a classificação, tipo do incidente e a localização física do mesmo. A
partir do horário registrado neste sistema será iniciada a contagem do prazo de atendimento;
4.2.12.1 Em casos excepcionais, quando solicitado pelo Contratante, a Contratada deverá
disponibilizar suporte técnico em regime de plantão (sábado, domingos e feriados);
4.2.13 O prazo máximo para a solução do incidente com troca de peça será contabilizado a partir da
identificação da necessidade da troca da peça;
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4.2.14. Em caso de não cumprimento dos prazos determinados pelo Contratante e a justificativa de
atraso apresentada pela Contratada seja rejeitada serão aplicados os seguintes descontos na apuração
da NMA:

Item

I

Atendimento/
Solução

Atendimento
incidente

a

II

Solução do incidente
SEM troca de peça

Solução do incidente
COM troca de peça

Urgência

Pontos a perder na Nota de Avaliação Mensal

Alta

0,2 ponto na primeira meia hora de atraso e mais 0,2 ponto
para cada meia hora de atraso subsequente

Média

0,1 ponto na primeira meia hora de atraso e mais 0,1 ponto
para cada meia hora de atraso subsequente

Baixa

0,05 ponto na primeira meia hora de atraso e mais 0,05
ponto para cada meia hora de atraso subsequente

Alta

0,2 ponto para cada hora de atraso

Média

0,1 ponto para cada hora de atraso

Baixa

0,05 ponto para cada hora de atraso

Alta

0,2 ponto por dia útil de atraso

Média

0,1 ponto por dia útil de atraso
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III
Baixa

0,05 ponto por dia útil de atraso

4.2.15 Mensalmente, a Contratante realizará avaliação do nível de atendimento dos serviços
contratados e calculará a NMA, considerando os pontos perdidos nas avaliações dos indicadores;
4.2.16 O Contratante executará glosa calculada pela seguinte equação:
NOTA MENSAL DE AVALIAÇÃO (NMA) = 10 – (∑ Pontos perdidos)

Nota Mensal

Glosa

NMA > ou = 8,0 e < 9,0

Abatimento de 5% na fatura mensal

NMA > ou = 7,0 e < 8,0

Abatimento de 10% na fatura mensal

NMA > ou = 6,0 e < 7,0

Abatimento de 15% na fatura mensal

NMA > ou = 5,0 e < 6,0

Abatimento de 20% na fatura mensal

NMA < que 5,0

Sanções previstas neste Contrato

4.2.17. A CONTRATADA será responsável pelo monitoramento do ambiente operacional de impressão,
atuando de forma proativa, executando os serviços de manutenção preventiva e corretiva,
promovendo os ajustes e substituições ou correções que se fizerem necessárias.
4.3. SERVIÇO DE SUPORTE
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4.3.1. Entende-se por suporte técnico aquele efetuado mediante suporte telefônico, internet ou no
local (“on-site”) para solução de problemas de configuração e de utilização da Solução, bem como para
esclarecimentos de dúvidas.
4.3.2. O suporte técnico deve ser ofertado pela CONTRATADA durante a vigência do contrato, como
parte integrante da solução fornecida.
4.3.3. Caberá ao usuário requisitar o suporte técnico, ficando a Contratada obrigada a realizá-lo
conforme o acordo de nível de serviço (SLA) e nos prazos máximos definidos no item 4.2.11.
4.3.4. O suporte técnico deverá ser prestado nas seguintes formas:
a) suporte técnico por telefone ou help desk - Serviço de uso ilimitado, no período 8x5 (8 horas por dia
durante 5 dias por semana);
b) no local (“on site”) - Serviço de uso ilimitado, que compreende o atendimento para manutenção,
substituição ou reposição de insumos (toners, cilindros, reveladores, peças e papel) no local onde o
equipamento estiver instalado em período 8x5 (8 horas por dia durante 5 dias por semana);
c) por meio de um portal web.
4.3.5. O tempo máximo permitido para a solução do problema ou substituição do equipamento é de 1
(uma) hora definido a partir da hora de abertura do chamado técnico;
4.3.6. Entende-se como tempo de solução do problema o período compreendido entre o horário de
comunicação do chamado realizado pelo usuário e o horário do término da solução.
4.3.7. Todo chamado técnico deverá gerar a abertura de uma ordem de serviço que deverá ter no
mínimo as seguintes informações:
a) número de série do equipamento;
b) local de instalação do equipamento;
c) defeito/ocorrência observada/solução;
d) nome do responsável pela solicitação e número do telefone para contato;
e) nome do responsável local.
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4.3.8. Deverá ser prestada assistência técnica aos equipamentos, sem custo adicional em relação ao
preço contratado.
4.3.9. Todos os equipamentos deverão receber a adequada e devida manutenção preventiva e/ou
corretiva.
4.3.10. A CONTRATADA deverá prestar assistência em horário comercial, compreendido das 08hs às
18hs.
4.3.11. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata reposição de equipamentos que estejam
indisponíveis, seja por manutenção preventiva, seja por manutenção corretiva, avarias ou acidentes.
4.3.12. O suporte técnico e atendimento de primeiro nível deverá realizar também, a abertura de
ordem de serviço para a resolução de problemas e recuperação de falhas por parte da equipe de
suporte e manutenção.
4.3.13. Todos os atendimentos deverão ser registrados e disponibilizados à CONTRATANTE, para
gestão adequada do nível de serviços prestados, possibilitando efetiva gestão dos atendimentos
realizados por período, assunto, tipos de problemas ou falhas, áreas e demais formas de consulta
visando principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de atendimento aos usuários.
4.3.14. A CONTRATADA deverá manter central de atendimento para abertura de chamados em regime
8x5 (8 horas por dia durante 5 dias por semana).
4.3.15. Central de Atendimento através de telefone (0800) com regime de atendimento de 8x5 (8 horas
por dia durante 5 dias por semana) e com atendimento na língua portuguesa.
4.3.16. Entende-se como resolução do problema pela implementação de uma Solução de Contorno, a
restauração de seus componentes ao estado de funcionamento, mesmo que parcial, desde que não
impeça o órgão de funcionar normalmente.
4.3.17. A CONTRATADA não poderá subcontratar empresa para prestação dos serviços de suporte
técnico.
4.4. EQUIPAMENTOS DE CONTINGÊNCIA
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4.4.1. O equipamento de backup definido para o efetivo atendimento deverá estar disponível sempre
na mesma proporção dos equipamentos que forem retirados para conserto por parte da
CONTRATADA.
4.4.2. A contingência, para efeito deste Termo de Referência, será a substituição do equipamento de
impressão, multifuncional, mono ou colorido, por um equipamento de impressão, bem como do
scanner, devendo o modelo ser igual ou superior. Com a substituição do equipamento franqueado
pelo equipamento de contingência, não será computado uma nova taxa fixa ao equipamento de
contingência, pois esse backup estará substituindo o equipamento originalmente instalado, que já faz
parte da fatura.
4.4.3. A CONTRATADA deverá suprir, para cada equipamento de manutenção, tantos outros de
contingência para manter o parque de impressão em funcionamento, sob pena de penalidades,
conforme item de sanções e penalidades.
4.4.4. Durante a execução do contrato, a MTI poderá, sem aumentar o valor do contrato e de comum
acordo com a empresa CONTRATADA, alterar os parâmetros de atendimento, para se adequar à
realidade da demanda a ser atendida.
4.5. FORNECIMENTO DE INSUMOS E PEÇAS
4.5.1. Todos os consumíveis (inclusive aqueles entendidos como kit de manutenção, fusores, rolos,
toners, cilindros, reveladores, etc.), e as eventuais substituições de peças e acessórios deverão ser
originais do fabricante dos equipamentos, não sendo admitidos, em hipótese alguma, produtos
remanufaturados, similares, compatíveis, reenvasados e/ou recondicionados.
4.5.2. Os serviços de reposição dos componentes de manutenção operacional preventiva (fusores,
reveladores, cilindros e peças que tenham necessidade de substituição pelo desgaste de uso) serão
executados, exclusivamente, pelos profissionais da empresa CONTRATADA.
4.6. ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
4.6.1. Durante o prazo de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá garantir a atualização
tecnológica necessária para a prestação dos serviços.
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4.6.2. As atualizações de programas deverão cobrir todos os programas (software e firmware) de
propriedade da CONTRATADA e incluir o fornecimento de correções (patches) e novas
versões/revisões/distribuições (releases) assim que o fabricante as tornem disponíveis.
4.6.3. Entende-se por atualização de programas qualquer correção, pequena modificação,
aperfeiçoamento (update), ou desenvolvimento de nova versão (upgrade) efetuado pelo fabricante
para os produtos em questão.
4.7. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TRANSIÇÃO CONTRATUAL
4.7.1. A transferência de conhecimento para o CONTRATANTE, no uso das soluções desenvolvidas pela
CONTRATADA, deverá ser viabilizada, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, conforme Plano de
Transferência de Conhecimento fornecido pela CONTRATADA, em eventos específicos de transferência
de conhecimento, preferencialmente em ambiente disponibilizado pela CONTRATADA, e baseado em
documentos técnicos e/ou manuais específicos da solução desenvolvida. O cronograma e horários dos
eventos deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE.
4.7.2. A CONTRATADA deverá descrever a metodologia, conforme o Plano de Transferência de
Conhecimento, que será utilizada para transferir conhecimento aos técnicos do CONTRATANTE e da
nova contratada, os quais poderão ser multiplicadores do conhecimento transferido a outros técnicos
ou a usuários finais.
5

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
5.1.1. Verificar, para fins de constatação quanto à oportunidade e conveniência da manutenção do
contrato, se os preços contratados estão em conformidade com as condições firmadas no termo de
referência, bem como compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais prestadoras
desses serviços;
5.1.2. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de
sanções, alterações e repactuações do Contrato;
5.1.3. Relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua propriedade que
serão disponibilizados para a prestação dos serviços, quando for o caso, com a indicação do respectivo
estado de conservação;
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5.1.4. Permitir o acesso dos empregados da Contratada para prestação dos serviços;
5.1.5. Indicar as áreas onde os serviços serão prestados;
5.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela Contratada;
5.1.7. Exercer a fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados e documentar as
ocorrências havidas, propor as adequações necessárias ao bom andamento dos serviços;
5.1.8. Documentar as ocorrências havidas;
5.1.9. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à
continuidade da prestação dos serviços, que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos
pela Contratante, não deve ser interrompida;
5.1.10. O Fiscal do Contrato deverá certificar-se da manutenção da regularidade fiscal da CONTRATADA
para fins de se atestar as Notas Fiscais dos serviços prestados.
5.1.11. Proporcionar à Contratada o acesso necessário a fim de que possa desempenhar normalmente
os serviços contratados;
5.1.12. Efetuar os pagamentos devidos;
5.1.13. Expedir Autorização de Serviços.
6

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. A vigência do presente Contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura,
com fundamento no art. 71, da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c o art. 80 do Regulamento de Licitações
e Contratos da MTI.
7

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

7.1. Pela prestação dos serviços objeto deste instrumento, constantes do quadro demonstrativo da
cláusula segunda, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R$
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (valor por extenso).
7.2. O pagamento será creditado, mensalmente, em favor da Contratada mediante ordem bancária
que será indicada, devendo para isto, ficar explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número
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da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias a
contar da data do atestado/aceitação da Nota Fiscal pelo fiscal do contrato;
7.2.1. Junto às Notas Fiscais a Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar regularidade perante
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Certidão de Débitos Relativos
a Créditos Tributários Federais;
7.3. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Contratante, a seu critério, poderá
devolvê-la para as devidas correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o
prazo estabelecido no subitem 7.2 a partir da data de sua reapresentação, ou aceitá-la com a glosa da
parte que considerar indevida;
7.3.1. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de
atendimento das condições contratuais;
7.4. Para contagem da data final do período de adimplemento de cada parcela, considerar-se-á a data
em que a nota fiscal for protocolada na EMPRESA MTI;
7.5. O pagamento efetuado à Contratada não a isentará das responsabilidades vinculadas à prestação
de serviços, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia;
7.6. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na
EMPRESA MTI, em favor da Contratada, se esse valor for superior ao crédito eventualmente existente,
a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. Caso a CONTRATADA
não tenha nenhum valor a receber da CONTRATANTE, ser-lhe-á concedido o prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento. Após esse prazo, não sendo efetuado o
pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida
ativa do Estado, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial do valor devido;
7.7. O pagamento da fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço e não isentará
a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
8

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

8.1. Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo
do efetivo pagamento, pro-rata die, pelo Índice Geral de Preços – Mercado IGP-M, da Fundação Getúlio
Vargas.
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9

CLÁUSULA NONA – DA COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, inclusive na possibilidade de renovação contratual, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura do Presente Instrumento.
10

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1. A contratada deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, contado da data da assinatura do
contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 3% (três por cento)
do valor atualizado do contrato, cabendo à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades
de garantia:
a) caução em dinheiro;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.
11

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

11.1. Visando restabelecer, por apostilamento, o equilíbrio financeiro inicial, poderá o contrato sofrer
reajuste para mais ou para menos, limitado à variação obtida pelo IGP-M: Índice Geral de Preços do
Mercado (FGV), após o período não inferior a 12 (doze) meses, nos termos fixados no art. 64, inciso III
da Lei Federal nº 13.303/2016 c/c o art. 84 do Regulamento de Licitações e Contratos da MTI e
mediante requerimento tempestivo da contratada, sob pena de preclusão.
11.2. Poderá ainda este contrato, sofrer revisão para mais ou para menos, nos mesmos termos
supramencionados.
12

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da MTI
especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição;
12.2. O representante da MTI anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
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12.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
12.4. O fornecedor deverá indicar preposto para representá-lo na execução do contrato;
12.5. A fiscalização da execução do contrato consiste na verificação, por empregado público indicado
pela MTI, do cumprimento das obrigações contratuais por parte do Contratado, com a alocação dos
recursos, pessoal qualificado, técnicas e materiais necessários, observando para tanto a descrição do
objeto e dos serviços constante no Termo de Referência;
12.6. A fiscalização técnica dos contratos deve avaliar constantemente a execução do seu objeto e sua
qualidade, verificando, dentre outros aspectos, o cumprimento dos seus resultados e cronograma, a
utilização dos materiais, técnicas e recursos humanos exigidos para a execução dos contratos, devendo
determinar a correção de falhas ou faltas por parte do contratado, bem como informar ao gestor do
contrato sobre providências que importem disposição sobre o contrato, com as respectivas
justificativas;
12.7. A fiscalização por parte da MTI não exime, nem reduz a responsabilidade da contratada no
cumprimento dos seus encargos.
13

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão pela seguinte dotação orçamentária:
Programa:
Unid Orçamentária:
Natureza da Despesa:

036

Projeto/Atividade (Ação):

2007

11.401

Tarefa:

1

33.90.39.06

Fonte:

240

13.2. As despesas decorrentes dos exercícios posteriores correrão por dotação orçamentária específica
a ser consignada.
14

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao CONTRATADO à multa de mora, na
forma prevista no contrato, conforme autoriza o art. 82 da Lei 13.303/2016 e Regulamento de
Licitações e Contratos da MTI:
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a) atraso de até 5 (cinco) dias, multa de 2 % (dois por cento) do valor mensal relativo à Contribuição
Institucional mensal.
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento) do valor
relativo à contribuição institucional mensal, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir
do 11º (décimo primeiro) dia de atraso;
14.2. No caso de inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, rescindir o contrato e/ou, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes
penalidades ou sanções:
a) advertência;
b) multa no percentual de até 10% (dez por cento), por ocorrência, do valor mensal da contribuição
institucional, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, uma vez comunicados oficialmente;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de contratar com o CONTRATANTE, por
um período não superior a 02 (dois) anos;
14.3. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c”, do subitem 12.2, poderão ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade prevista na alínea “b” retro, devendo a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.
14.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do subitem 12.2, somente poderão ser relevadas
em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por
escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente do
CONTRATANTE e apresentadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que o
CONTRATADO for notificado. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita
na forma como foi apresentada e não dá direito ao CONTRATADO a qualquer contestação.
14.5. A sanção estabelecida na alínea “c” do subitem 12.2, é de competência exclusiva do Diretor
Presidente, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
14.6. A sanção prevista na alínea “c” do subitem 12.2, poderá também ser aplicada ao CONTRATADO
que, na execução do contrato:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;
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c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com empresa pública ou sociedade de economia
mista, em virtude de atos ilícitos praticados.
14.7. A multa também deverá ser aplicada quando houver a aplicação por 03 (três) vezes de
advertência, com aplicação de multa de 0,5% (meio por cento) do valor mensal da contribuição
institucional;
14.8. O não cumprimento, pelo CONTRATADO do prazo de início dos serviços ensejará a aplicação de
multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da
contribuição institucional, limitada a 10% (dez por cento) deste;
14.9. A aplicação de multa de mora estabelecida no subitem anterior não impede que o CONTRATANTE
rescinda unilateralmente o contrato, nos termos do artigo 86, b, I ao V do regulamento;
14.10. O CONTRATANTE formalizará comunicado ao CONTRATADO sobre as multas aplicáveis, ficando
assegurada a este, a garantia de prévia defesa, a qual deverá ser apresentada ao CONTRATANTE, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação;
14.11. Será de responsabilidade do CONTRATADO o ônus resultante de quaisquer ações ou demandas
judiciárias, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus
empregados, prepostos ou contratados, desde que discutidas na esfera judicial e comprovada culpa
exclusiva do CONTRATADO;
14.12. Obriga-se também o CONTRATADO por quaisquer responsabilidades decorrentes de decisões
judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de Lei, referentes ao
desenvolvimento do Programa de aprendizagem ocorridas, desde que comprovada sua culpa exclusiva
por meio de processo administrativo ou judicial, garantida a ampla defesa e o contraditório;
14.13. Se identificado desvirtuamento do programa por parte do CONTRATANTE esta assumirá
responsabilidade exclusiva pelos atos praticados, reparação dos eventuais danos causados, bem como,
será assegurado ao CONTRATADO o direito de exigir e receber do CONTRATANTE todos os valores
depreendidos, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da notificação extrajudicial,
inclusive notificá-la para ciência e/ou assumir ou responder por eventual descumprimento de
obrigação determinada;
14.14. Caso o CONTRATADO não possa cumprir o prazo estipulado para a execução do contrato,
deverá apresentar justificativa por escrito. A solicitação de prorrogação, com a indicação do novo
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prazo, deverá ser encaminhada ao CONTRATANTE, até o vencimento do prazo inicialmente
estabelecido.
15

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

15.1. As partes poderão rescindir o contrato, de forma amigável, unilateral ou judicial, nas hipóteses
previstas no art. 96 do RLC/MTI.
16

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas previstas na Lei nº 13.303/2016, respondendo elas pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.
16.2. O CONTRATANTE poderá revogar este Contrato, por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado;
16.3. Na hipótese de que qualquer termo ou disposição do presente Contrato venha a ser declarado
nulo ou não aplicável, tal nulidade, ou inexequibilidade, não afetara o restante do Contrato que
permanecerá em pleno vigor e eficácia, como se tais disposições jamais lhe houvessem sido
incorporadas.
16.4. A nulidade não exonera o CONTRATANTE do dever de indenizar o CONTRATADO pelo que este
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo a responsabilidade de quem lhe deu
causa;
16.5. As partes concordam que elas mesmas, seus funcionários, prepostos e/ou subcontratados, em
consequência deste Contrato, poderão tomar conhecimento de informações, procedimentos,
conhecimentos técnicos, documentos ou quaisquer outros dados que a outra Parte considera
confidenciais e exclusivos, os quais deverão ser mantidos em absoluto sigilo e, sem o prévio e expresso
consentimento, não podendo ser divulgados, no todo ou em parte, de qualquer forma, nem utilizados,
direta ou indiretamente, para quaisquer fins não relacionados à execução do Contrato, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos após o término ou rescisão deste Contrato.

112

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

16.6. É vedado àsas partes e a seus empregados realizar qualquer atividade em nome da outra parte
ou em razão do contrato firmado de maneira imprópria, que configure atos criminosos ou ilícitos, tais
como corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraudes.

17

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ANTICORRUPÇÃO – DECRETO Nº 572/2016

17.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação,
vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, sejam de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionados, o que deve ser observado, ainda,
pelos prepostos e colaboradores.
18

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO

18.1. Para eficácia do presente instrumento, a CONTRATANTE providenciará sua publicação no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso e site da MTI, conforme dispõe o disposto na Lei 13.303/2016 e
RLC/MTI.
19

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

19.1. A Contratada deverá, através de seu representante legal, firmar acordo de confidencialidade de
informação e dar ciência do mesmo a toda a sua equipe de profissionais que participarão da execução
do contrato, comprometendo-se perante à Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação MTI, por meio da assinatura do Termo de Responsabilidade e Sigilo Anexo I, a observância das
obrigações nele descrito.
20

CLÁUSULA VIGÉSIMA – CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

20.1. A CONTRATADA deverá proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, orientação
sexual ou estado civil na seleção de mão de obra para o quadro da empresa.
20.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica qualificada, devidamente registrada, para a
prestação dos serviços, bem como os materiais e equipamentos necessários à execução das atividades
relativas à contratação.
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20.3. A CONTRATADA deverá observar a legislação trabalhista relativa à jornada de trabalho, às normas
coletivas da categoria profissional e as normas internas de segurança e saúde do trabalho.
20.4. A CONTRATADA deverá treinar e capacitar periodicamente seus empregados no atendimento
das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como na prevenção de incêndio,
práticas de redução do consumo de água, energia e redução da geração de resíduos para
implementação das lições aprendidas durante a prestação dos serviços.
20.5. A CONTRATADA deverá orientar sobre o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da
prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança.
20.6. A CONTRATADA deverá administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando
os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;
20.7. A CONTRATADA deverá utilizar planilhas eletrônicas para registro de entrada e saída de pessoas
e materiais no ambiente de prestação de serviços para controlar acessos e realizar análises gerenciais,
evitando o uso de papel.
20.8. A CONTRATADA deverá eliminar o uso de copos descartáveis quando da prestação dos serviços
nas dependências do órgão.
20.9. A CONTRATADA deverá destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e
equipamentos que foram utilizados na prestação de serviços.
20.10. A CONTRATADA deverá adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de
desperdícios/menor poluição, tais como:
20.10.1. Racionalizar/economizar energia elétrica com a utilização de equipamentos mais eficientes,
que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), conforme regulamentações, para
os casos possíveis;
20.10.2. Evitar o desperdício da água potável; e treinar/capacitar periodicamente os empregados
sobre boas práticas;
20.10.3. De redução de desperdícios/poluição.
21

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
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21.1. Vincula-se este contrato ao Edital do Pregão Eletrônico nº xxx/2020 e seus anexos, obedecendo
o Regulamento de Licitações e Contratos da MTI, bem como a Lei Federal 13.303/16.
22

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

22.1. Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas previstas na Lei nº 13.303/2016, respondendo elas pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, estado de Mato Grosso, para dirimir todas as questões
oriundas do presente Contrato, sendo este o competente para a propositura de qualquer medida
judicial decorrente deste instrumento, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja. E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma.
Cuiabá-MT, _____ de ________________ de 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor-Presidente
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor Vice-Presidente
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXX
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
CONTRATANTE

NOME REPRESENTANTE P.J
Representante legal
CONTRATADA

TESTEMUNHA:
CPF:

TESTEMUNHA:
CPF:
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ANEXO III A
TERMO DE RESPONSABILIDADE E SIGILO (TERCEIROS)
Nome:
Empresa:

Cargo:

E-mail:
CPF:

Data Nascimento:
RG:

Órgão emissor:

Nome pai:
Nome mãe:
Endereço:
Contato

COMPROMISSO LEGAL – Em conformidade à Cláusula Décima Sétima do contrato nº
XXX/2020//MTI, onde “A CONTRATADA, através de seu representante, deverá assinar o
acordo de confidencialidade de informação e dar ciência do mesmo a toda a sua equipe de
profissionais que participarão da execução do contrato”, a pessoa acima qualificada,
doravante denominada RESPONSÁVEL, compromete-se perante a MTI – Empresa MatoGrossense de Tecnologia da Informação, por meio deste Termo de Responsabilidade e
Sigilo, às seguintes obrigações:
●Tomar conhecimento e cumprir a Política de Segurança da Informação, regulamentos e
outros instrumentos institucionais vigentes na empresa, relativos à segurança das
informações;
●Guardar a privacidade e o sigilo das informações que têm ou venha a ter conhecimento
em razão do exercício de suas atividades, bem como das informações disponibilizadas
pela empresa. A guarda da privacidade e do sigilo das informações não diz respeito
somente a terceiros, mas também em relação aos empregados da própria empresa que
não tenha a real necessidade de conhecimento das informações;
●Guardar a privacidade e o sigilo das informações que têm ou venha a ter conhecimento
em razão do exercício de suas atividades, bem como das informações disponibilizadas
pela MTI.
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●A guarda da privacidade e do sigilo das informações disponibilizadas não deverá ser
compartilhada com outros empregados que não tenha a necessidade de conhecimento
das informações;
●Utilizar as informações disponibilizadas pela MTI, somente nas atividades a que compete
exercer, não podendo transferi-las a terceiros, seja a título oneroso ou gratuito.
●Guardar o sigilo e a privacidade das senhas, as quais são pessoais e intransferíveis, para
acesso às informações e aos recursos de informação, sendo responsabilizado pelo uso
indevido das mesmas em situações de negligência ou omissão.
●Não disponibilizar e nem facilitar o uso de contas de acesso às informações e recursos
de informação, fornecidas pela empresa para as atividades contratadas, para qualquer
outra pessoa, funcionário ou não, ainda que hierarquicamente superior.
●Não coagir qualquer pessoa a fornecer senhas pessoais de acesso a sistemas ou
ambientes tecnológicos da empresa, ficando ciente que estará sujeito às normas legais;
●Observar o sistema de classificação da informação adotado e em vigor pela empresa;
●Em casos de dúvidas acerca do grau de sigilo de determinada informação, o
RESPONSÁVEL deverá reservá-la até que venha a ser definida a ideal classificação pelo
setor competente da empresa. Em hipótese alguma se interpretará o silêncio da
empresa como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.
●Entregar à empresa, ao término da realização dos serviços, todo e qualquer material de
propriedade da mesma, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa, registro
de documentos de qualquer natureza que tenham sido usados, criados ou estado sob
seu controle.
●Informar imediatamente à empresa acerca de extravio ou perda de quaisquer
documentos ou informações de interesse da empresa,
● Informar imediatamente à empresa acerca de qualquer violação das regras de proteção
das informações, eletrônicas ou não, por parte própria ou de quaisquer outras pessoas,
inclusive nos casos de violação não intencional ou culposa.
O RESPONSÁVEL garante serem verdadeiras as informações por ele (a) prestadas neste
termo, o qual faz parte integrante dos registros e arquivos da empresa.
O RESPONSÁVEL tem consciência de que as atividades desempenhadas no âmbito da MTI
poderão ser monitoradas e auditadas sem a necessidade de aviso prévio.
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O RESPONSÁVEL tem consciência de todas as responsabilidades ora assumidas, bem como
das implicações administrativas, cíveis e criminais, as quais serão apuradas em regular
processo judicial ou administrativo, seja qual for a circunstância, mesmo tendo cessado
contrato ou vínculo.
Este termo tornar-se-á válido a partir da data de sua efetiva assinatura.
Cuiabá-MT, _____/______/2020.

_____________________________________
Assinatura do Responsável

TESTEMUNHA:
____________________________________
Nome:
CPF:

- CLT Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador:
a) ato de improbidade;
b) incontinência de conduta ou mau procedimento;
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador, e
quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for
prejudicial ao serviço;
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido
suspensão da execução da pena;
e) desídia no desempenho das respectivas funções;
f) embriaguez habitual ou em serviço;
g) violação de segredo da empresa;
h) ato de indisciplina ou de insubordinação;
i) abandono de emprego;
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou
ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de
outrem;
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e
superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
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l) prática constante de jogos de azar.
Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática,
devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios contra a
segurança nacional.
- Lei 8429/92 Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da
Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na
regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de
parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas
IX - deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a
gravidade do fato:
...
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de
até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão
do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente
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- Código Penal Brasileiro Art. 153 Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de
correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa
produzir dano a outrem: Pena - detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.§ 1º. A divulgar, sem
justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em Lei, contidas ou não
nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública: Pena – detenção
de um a quatro anos e multa.
Art. 313-A Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar
ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados
da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou
para causar dano: Pena – reclusão de dois a doze anos e multa.
Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de
informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente: Pena – detenção de
três meses a dois anos e multa. Parágrafo único: As penas são aumentadas de um terço até
a metade se a modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para
o administrado.
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar,
ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante. Pena - Reclusão de um a cinco anos e multa se o documento é público, e reclusão
de um a três anos e multa se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é
funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena da sexta parte.
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilitar-lhe a revelação: Pena: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa,
se o fato não constitui crime mais grave
Art. 325 § 1º - Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: I – permite ou facilita,
mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o
acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da
Administração Pública, II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. § 2º - Se da ação
ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem: Pena – reclusão, de dois a
seis anos, e multa.
Art. 327 – Considera-se funcionário público para os efeitos penais, quem, embora
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública
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Art. 327 § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função
em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada
ou conveniada para execução de atividade típica da Administração Pública. § 2º - A pena
será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes, previstos neste capítulo,
forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de
órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação
instituída pelo poder público.
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ANEXO IV
Modelo de Declaração (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)
A
MTI
Ref. :EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. Nº. 004/2020/MTI TIPO:MENOR
PREÇO GLOBAL POR LOTE

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na Rua ------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município ------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão
Eletrônico Nº. 004/2020/MTI, DECLARA, sob as penas da lei, que:
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 º da
Constituição Federal e em cumprimento ao disposto no inciso III do §1º do art. 26 do Regulamento de
Licitações e Contratos da MTI;
- Não existem em seu quadro de empregados, servidores públicos da ativa, empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, exercendo funções de gerência, administração ou tomada
de decisão,
- Que cumpre o disposto nas Leis n º 9.777, de 30 de dezembro de 1998, nº 10.803, de 11 de dezembro
de 2003 e Lei Complementar Federal nº 75, de 20 de maio de 1993, ou seja, que não adota relação
trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo;
- Que não está impedida de participar de qualquer fase do processo de licitação ou de ser contratado,
por não se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 13 do Regulamento de Licitações e Contratos;

Local, ____/____/____
_____________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ da empresa
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTOS LEGAIS PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO
• contratante: Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI/MT
• Pretensa Contratada e Declarante: ...................................., CNPJ/CPF nº …………...................

Lei 13.303/16, art. 38
Inciso IV. A Pretensa Contratada é constituída por sócio também
de outra empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea a
contratar com a Administração Pública?

( ) SIM

( ) NÃO

Inciso V. A Pretensa Contratada é gerida por administrador
também de outra empresa suspensa, impedida ou declarada
inidônea a contratar com a Administração Pública?

( ) SIM

( ) NÃO

Inciso VI. A Pretensa Contratada é constituída por sócio que tenha
sido sócio ou administrador de outra empresa suspensa, impedida
ou declarada inidônea a contratar com a Administração Pública?

( ) SIM

( ) NÃO

Inciso VII. A Pretensa Contratada é gerida por administrador que
tenha sido sócio ou administrador de outra empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea a contratar com a Administração
Pública?

( ) SIM

( ) NÃO

Inciso VIII. A Pretensa Contratada tem, nos seus quadros de
diretoria, pessoa que participou da diretoria de empresa
declarada inidônea?

( ) SIM

( ) NÃO

Parágrafo único, II. A Pretensa Contratada é pessoa física?

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

Se SIM, possui relação de parentesco com:
a) dirigente da MTI?
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b) empregado MTI cujas atribuições envolvam a
atuação na área responsável pela licitação ou
contratação?

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

( ) SIM

( ) NÃO

c) autoridade do Estado de Mato Grosso?

Constituição Federal, art. 7º, inciso XXXIII
A Pretensa Contratada possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer
trabalho, desconsiderando o(s) na condição de aprendiz, a partir
de 14 anos?
Observações:

[Cidade], segunda-feira, ___ de ________de _______
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Pretensa Contratada

124

Fones: +55 65 3613-3003 / 3613-3023 / 3613-3024 / 3613-3090 / 3613-3036
PALÁCIO PAIAGUÁS - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA
78050-970 - CUIABÁ - MATO GROSSO

ANEXO VI
Modelo da Declaração para ME e EPP (Empregador Pessoa Jurídica)
(Papel timbrado da empresa)

A
MTI
Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 004/2020/MTI TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº ------------------------, sediada na
Rua -------------------------------------, nº -----------, bairro, -----------------------, CEP-------------Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento
ao solicitado no Edital de Pregão Nº. 004/2020/MTI, DECLARA, sob as penas da lei, que não se
encontra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar
123/2006.
Local, ____/____/____

_____________________________________
Assinatura do representante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ da empresa
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

Declaramos para fins de participação no Edital de Pregão Eletrônico MTI, que a empresa
_______________________________ (Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob No
______________, sediada _________________(endereço completo), visitou ou inspecionou
remotamente nesta data a sede da empresa, onde tomou conhecimento, conheceu e vistoriou os
equipamentos e a sede, bem como as necessidades para o fornecimento dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva, assistência e suporte técnico, incluindo substituição de peças contempladas no
objeto do Termo de Referência e editais anexos

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Cuiabá ____, de ___ de _____________ de 2020.

_______________________________________________________
Responsável Técnico MTI
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA TÉCNICA

Declaramos para fins de participação no Edital de Pregão Eletrônico MTI, que a empresa
_______________________________ (Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ/MF sob No
______________, sediada _________________(endereço completo), que RENUNCIA ao direito de
realizar visita ou inspeção remota na sede da empresa.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Cuiabá ____, de ___ de _____________ de 2020.

_______________________________________________________
Responsável Técnico MTI
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