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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Central de Compras

ANEXOS

  

MINUTA  ANEXO II - MODELO PROPOSTA COMERCIAL

 

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PLANEJAMENTO SIRP Nº
349/2017

(preenchida em papel �mbrado da proponente)
 

Objeto: Aquisição de subscrições de licenças de uso de solução corporativa de Segurança de Endpoint’s e
Servidores para múltiplas plataformas incluindo garantia, suporte e atualização para utilização no parque
tecnológico do Governo do Estado de Minas Gerais.

Dados Preenchimento pelo proponente

Nome empresarial  

CNPJ  

Inscrição Estadual  

Endereço  

Telefone/e-mail  

Nome do Representante Legal  

Identidade e CPF do Representante Legal  
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Prazo de Validade da Proposta  

Declaro estar de acordo com todas as normas do Edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-
se incluídos todos custos e despesas para o fornecimento do objeto, tais como: custos diretos e indiretos,
tributos, encargos sociais/trabalhistas, seguros, frete, carga e descarga até o destino, garantia e outras
despesas de qualquer natureza que se façam indispensáveis ao fornecimento integral do objeto da presente
licitação.

 

 

 

LOTE 1

Item Qtde. Cód.
Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto

VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 30.323 78018

SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA, ATUALIZAÇÃO E
SUPORTE DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO PARA
SEGURANÇA DE ENDPOINTS E SERVIDORES, COM
GARANTIA, PARA MÚLTIPLAS PLATAFORMAS

  

VALOR GLOBAL LOTE 1 R$ (______) R$
(_____)

 

 

LOTE 2

Item Qtde. Cód.
Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto

VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1 4.202 78018

SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA, ATUALIZAÇÃO E
SUPORTE DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO PARA
SEGURANÇA DE ENDPOINTS E SERVIDORES, COM
GARANTIA, PARA MÚLTIPLAS PLATAFORMAS

  

VALOR GLOBAL LOTE 2 R$ (______) R$
(_____)
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ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

_____________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

 

 

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/XXXX

 

Pelo presente instrumento, o Estado de Minas Gerais, Entidade de Direito Público, por intermédio da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/Subsecretaria de Gestão Logística – ÓRGÃO
GERENCIADOR deste Registro de Preços, e o(s) BENEFICIÁRIO(S) abaixo indicado(s), sujeitando-se às
determinações contidas na Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993, Lei Estadual nº. 13.994, de 18/09/2001, Lei
Estadual nº. 14.167, de 10/01/2002, Lei Estadual nº. 14.184, de 31/01/2002, Decreto Estadual nº. 45.902, de
27/01/2012, Decreto Estadual n.º 44.630, de 03 de outubro de 2007, Decreto Estadual 44.786 de 18 de abril
de 2008, Decreto Estadual n.º 44.787, de 18 de abril de 2008, pelas condições estabelecidas pelo edital de
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - Planejamento nº 349/2017 e demais normas
pertinentes e aplicáveis, firmam a presente Ata de Registro de Preços, mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:

 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria de Planejamento e Gestão, por intermédio da Subsecretaria de
Gestão Logística.

ENDEREÇO: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 -
Edifício Gerais - 13.º andar, Bairro Serra Verde - Belo Horizonte/MG – CEP: 31.630-901.
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CNPJ/MF: 05.461.142.0001-70

REPRESENTANTE LEGAL: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, portadora do CPF nº 686.906.146-72,
Subsecretária de Gestão Logística, designada por Ato do Governador, datado de 26/01/2018, para responder
pelo Centro de Gestão Logística da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, conforme Resoluções de
competências nº 59/12, 75/14, a contar de 21/01/2015 e 26/2015.

 

 

BENEFICIÁRIO LOTE _____: (NOME EMPRESARIAL)

ENDEREÇO:

CNPJ/MF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

CI (RG):                                                                              CPF/MF:

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços para Aquisição de subscrições de licenças de uso de
solução corpora�va de Segurança de Endpoint’s e Servidores para múl�plas plataformas incluindo
garan�a, suporte e atualização para u�lização no parque tecnológico do Governo do Estado de Minas
Gerais, visando atender às necessidades dos órgãos par�cipantes especificados na Cláusula Segunda
desta Ata, conforme condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços -
Planejamento nº. 349/2017 e seus anexos, de acordo com as especificações constantes dos Anexos I
(Termo de Referência) e quan�dades estabelecidas a seguir:

 
 

LOTE 01

Item Qtde. Cód.
Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto MARCA/

MODELO
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

   

SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA, ATUALIZAÇÃO E
SUPORTE DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO PARA
SEGURANÇA DE ENDPOINTS E SERVIDORES,
COM GARANTIA, PARA MÚLTIPLAS
PLATAFORMAS

 
 

 

 

 

    

 VALOR TOTAL DA ATA R$__________ (______________________)  
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LOTE 02

Item Qtde. Cód.
Item Especificação Técnica Sucinta do Objeto MARCA/

MODELO
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

   

SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA, ATUALIZAÇÃO E
SUPORTE DE SOFTWARE DE SOLUÇÃO PARA
SEGURANÇA DE ENDPOINTS E SERVIDORES,
COM GARANTIA, PARA MÚLTIPLAS
PLATAFORMAS

 
 

 

    

 VALOR TOTAL DA ATA R$__________ (______________________)  

 

1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, não estando obrigada a adquirir uma quantidade mínima, facultando-se a realização de
licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

 

1.3 - Os quantitativos solicitados são estimados e representam as previsões dos Órgãos para a prestação do
serviço durante o prazo de 12 (doze) meses.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

 

2.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Planejamento, por intermédio da Subsecretaria de
Gestão Logística – SGL, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

 

2.2. - São Participantes os seguintes Órgãos:

 

 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA ESTADO DE MEIO AMB. DESENV. SUSTENTAVEL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRET. EST. CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO EST.M.GERAIS

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MG

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

 

2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto
Estadual nº 46.311/13 e na Lei nº 8.666/93.

 

2.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.

 

2.5. As aquisições ou contratações não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ARP para o órgão gerenciador e órgãos
participantes;

 

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, ainda, em sua totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

 

2.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não-participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até 90 (noventa) dias.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

3.1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação,
improrrogável.
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3.2 - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.

 

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 

4.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos, em decorrência de eventual variação daqueles praticados no
mercado, ou de fato que altere o custo bens registrados, conforme dispõe os termos da alínea "d" do inciso II
do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

 

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado, o órgão gerenciador deverá:

 

4.3.1.     Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;

 

4.3.2. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem
aplicação de penalidade;

 

4.3.3.     Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa desses ou
concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de
negociação, observada a ordem de registro e classificação.

 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

 

4.4.1. Negociar os preços;

 

4.4.2. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso frustrada a negociação, sem que lhe seja
aplicada a penalidade, quando a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento e for confirmada a
veracidade dos motivos devidamente comprovados; ou

 

4.4.3. Convocar os licitantes detentores de registros adicionais de preços e, na recusa desses ou
concomitantemente, os licitantes remanescentes do procedimento licitatório, visando a igual oportunidade de
negociação, observada a ordem de registro e classificação.
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4.5. A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas,
demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

 

4.6. É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão
de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de
liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da
Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, e adotar as medidas
cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do inciso III do §1º do art. 15 do Decreto
Estadual n.º 46.311/13.

 

4.8. proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

 

4.9. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de
Preços aos órgãos participantes, se houver.

 

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

 

5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

 

5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

5.1.3. O beneficiário não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;

 

5.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º
da Lei nº 10.520, de 2002.

 

5.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
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5.2.1. Por razões de interesse público;

 

5.2.2. A pedido do fornecedor, com a devida autorização da Administração. 

 

5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

 

6.1. A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última
proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada
mediante (a) instrumento contratual, mediante assinatura dos instrumentos respectivos, conforme Anexo V –
Minuta Contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes
do Decreto Estadual nº 46.311/13.

 

6.2. O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

 

6.3. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita
pela Administração.

 

6.4. Previamente à formalização de cada contratação, o Órgão realizará consulta ao SICAF, CAFIMP e
CAGEF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das
condições de habilitação.

 

CLAUSULA SETIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

7.1 - Aplicam-se ao Registro de Preços e às contratações dele decorrentes as sanções previstas na Lei Federal
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, e na Lei nº 14.167, de 2002;

 

7.2 - As sanções previstas nos incisos I e II do artigo 87 da Lei 8.666/93, relativas ao inadimplemento de
obrigações contratuais, serão aplicadas, quando cabíveis, pelo respectivo contratante, cientificando o Órgão
Gerenciador do registro de preço, para acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.

 

7.3 - As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei 8.666/93, relativas ao inadimplemento de
obrigações contratuais, serão aplicadas, quando cabíveis, pelo respectivo contratante, em coordenação com o
Órgão Gerenciador do registro de preço.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

8.1 - Integram esta Ata, a(s) proposta(s) vencedora(s) do(s) fornecedor(e)s < inserir o nome do 1º Fornecedor
> e < inserir o nome do 2º Fornecedor >, bem como o edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
152/2017 e seus anexos independente de transcrição.

 

8.2 - Cabe a SGL – Subsecretaria de Gestão Logística gerar o extrato e solicitar a publicação da Ata no
Diário Oficial do Estado Minas Gerais, conforme Decreto Estadual nº 46552/14.

 

8.3 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo
Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

 

8.4 – Os autos relativos ao procedimento licitatório poderão ser consultados, a qualquer momento, na Central
de Compras da Subsecretaria de Gestão Logística – SGL da SEPLAG, localizado na Cidade Administrativa
Tancredo Neves –– Edifício Gerais – 13º andar - Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Ed. Gerais – 1º andar –
Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901- Belo Horizonte/MG.

 

CLÁUSULA NONA- DO FORO

 

9.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais
conflitos de interesses decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, valendo esta cláusula como
renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

 

 

 

Belo Horizonte,       de                       de _______.

 

 

 

_________________________________

Representante do Órgão Gestor

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por intermédio da Subsecretaria de Gestão Logística
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______________________________________

Representante do Beneficiário do Lote 

 

 

 

 

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO

 

 

 

Contrato Nº _____, para aquisição ___________________, (INSERIR DE ACORDO COM O LOTE),
oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

PLANEJAMENTO SIRP Nº 349/2017, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, dos Decretos Estaduais/MG
nº 45.035/2009, 45.018/2009 e 45.902/2012 e demais normas pertinentes, estando vinculado este contrato
mediante as cláusulas que se seguem.

 

 

CONTRATANTE:

NOME:           

ENDEREÇO:   

CNPJ/MF:

REPRESENTANTE LEGAL:     

 

 

CONTRATADO:

NOME EMPRESARIAL:

ENDEREÇO:

CNPJ/MF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

CI (RG):                                            CPF:                                       
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Cláusula Primeira - DO OBJETO

 

Este contrato tem por objeto a Aquisição de subscrições de licenças de uso de solução corporativa de
Segurança de Endpoint’s e Servidores para múltiplas plataformas incluindo garantia, suporte e atualização
para utilização no parque tecnológico do Governo do Estado de Minas Gerais, de acordo com as
especificações técnicas e demais condições consignadas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços Planejamento nº 349/2017 e seus anexos, partes integrantes deste instrumento.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 

I - O objeto do presente contrato deverá ser executado em estrita conformidade com as especificações e
condições descritas no Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços – Planejamento 349/2017 que passa a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

 

II - O recebimento do objeto, pelo CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos,
observando o disposto no art. 74 da Lei Federal nº. 8.666/93:

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações
contidas no Anexo I, e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para correção pela
CONTRATADA;

 

b) definitivamente, após recebimento provisório, para verificação da integridade e realização de testes de
funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta vencedora, será
efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota
Fiscal (1ª e 2ª vias), que ocorrerá em até 10 dias.

 

III - Na hipótese de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o servidor credenciado
do CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade superior, para
procedimentos inerentes à aplicação de penalidades.

 

Cláusula Terceira - DO PREÇO

 

Os valores a serem pagos constam a seguir (preencher de acordo com o Lote):
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LOTE  _______

Item Qtde. Cód.
Item

Especificação Técnica Sucinta do
Objeto

MARCA/

MODELO
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

       

 

PARÁGRAFO ÚNICO

 

O preço estabelecido nesta cláusula inclui todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais/trabalhistas, frete até o destino, bem como quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto, os quais ficarão, única e exclusivamente, a cargo
da CONTRATADA.

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO

 

Este contrato terá vigência de:

Os contratos têm vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação, sendo passiveis de
prorrogação, no interesse da Administração, até o máximo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme artigo 57,
da Lei Federal n° 8.666/93.

 

Cláusula Quinta – DO PAGAMENTO

 

I - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por
meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos
que o fornecedor indicar, no prazo de 30 dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

 

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

 

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

 

IV - As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o
pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
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CONTRATANTE.

 

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

 

VI - Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão
fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – (31) 3915-0835.

 

VII - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Adminitração, o valor devido será atualizado
financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO

 

I - A periodicidade de reajuste do valor do presente contrato será de 12(doze) meses, contada a partir da
apresentação da proposta comercial, utilizando-se a variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor
Amplo), conforme RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF Nº 8898, DE 14 DE JUNHO DE 2013,
inadmitido o reajuste durante o prazo de vigência da ata de registro de preços.

 

II - No cálculo do reajuste supracitado, serão utilizados os índices apurados para cada mês completo do
respectivo período de 12 (doze) meses, desconsiderando-se interstícios temporais inferiores a um mês.

 

III - Excepcionalmente, nos casos em que a divulgação do IPCA não seja realizada oportunamente, o índice
poderá ser apurado pelo período de 12 (doze) meses em que o termo final do período seja o segundo mês que
anteceda a alteração contratual que formalize o reajuste.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

I – DA CONTRATADA

 

a) entregar, instalar, colocar em funcionamento e dar garantia para os bens no local determinado e de acordo
com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, da Autorização
de Fornecimento, quando solicitados na forma do Anexo I do Edital;

b) responsabilizar-se pela assistência técnica dos bens e respectiva manutenção gratuita durante o período de
garantia, ainda que a referida assistência técnica e manutenção sejam prestadas por outra empresa;

c) fornecer, juntamente com o período de execução do objeto, toda a sua documentação de regularidade
fiscal e técnica;
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d) responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do objeto, inclusive fretes e seguros desde a
origem até sua entrega no local de destino;

e) manter os dados cadastrais atualizados junto à CONTRATANTE;

f) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação exigidas na licitação;

g) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;

h) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do
contrato;

i) responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela legislação trabalhista, social e
previdenciária, tanto no que se refere a seus empregados, como a contratados e prepostos, responsabilizando-
se, mais, por toda e qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas normas,
aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências da CONTRATANTE. Caso este seja
chamado a juízo e condenado pelo eventual inobservância das normas em referência, a CONTRATADA
obriga-se a ressarci-lo do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados na referida condenação;

j)  Fornecer durante 12 (doze) meses as subscrições de softwares objeto desta Ata, a contar da publicação do
extrato da mesma no Diário Oficial, na forma e condições aqui fixadas, mediante requisição do ÓRGÃO
PARTICIPANTE, devidamente assinada pela autoridade responsável, em conformidade com o Edital e
demais informações constantes do Pregão Eletrônico;

k) Entregar os itens de acordo com as especificações exigidas no Edital e em consonância com a proposta
respectiva, responsabilizando se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer
cláusula estabelecida na Ata. Entregar as subscrições de softwares com as respectivas mídias e licenças de
uso nos prazos estipulados, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento.

l) Entregar as subscrições de softwares nos locais indicados pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES;

m) Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em
desacordo com as especificações constantes deste instrumento;

n) Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sem ônus para o ÓRGÃO PARTICIPANTE, as subscrições
de softwares devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas
nesta Ata, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis.

o) Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura,
comprovação de regularidade perante a Seguridade Social (FGTS e INSS);

p) Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem vencendo os prazos de
validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação, bem como os que comprovem a sua compatibilidade com as
obrigações assumidas;

q) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

r) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelos ÓRGÃOS
PARTICIPANTES, referentes à forma de fornecimento as subscrições de softwares e ao cumprimento das
demais obrigações assumidas nesta Ata;

s) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer
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anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento e da garantia.

t) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

u) Comunicar imediatamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer alteração ocorrida no endereço, conta
bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência.

v) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Estado de Minas Gerais ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.

w) Guardar em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados,
ou que por qualquer motivo venham a tomar conhecimento em razão dos seus serviços, o mais completo e
absoluto sigilo, sob pena de responsabilidade civil e criminal por sua indevida divulgação, descuidada ou
incorreta utilização.

y) demais obrigações constantes do Edital e seus anexos.

 

II - Da CONTRATANTE

 

a) fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo recusar o
material entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

b) comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou
desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena
de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;

c) promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado;

d) efetuar o pagamento no prazo fixado neste contrato.

e) Gerenciar a presente Ata, devendo para tal, nomear um gestor para acompanhamento dos fornecimentos
realizados, avaliar o mercado constantemente de forma a comprovar que os preços registrados permanecem
compatíveis com os praticados no mercado, promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e
publicar trimestralmente os preços registrados.

f) Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas.

g) Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.

h) Compete aos ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

i) Emitir Nota de Empenho a crédito do FORNECEDOR no valor correspondente ao fornecimento das
licenças;

j) Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da presente Ata.

k) Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR as irregularidades ocorridas durante o fornecimento dos
softwares.

 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
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A garantia do software adquirido deverá possuir, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da data de
ateste do seu recebimento.

Constatada a necessidade de reparo ou troca do produto, ela deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após a
notificação do defeito à CONTRATADA feita pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá manter canal de comunicação – telefone ou e-mail – durante o prazo de garantia
com o CONTRATANTE.

 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA CONTRATUAL

 

I - A CONTRATADA prestará garantia dos serviços durante a execução do contrato, nos termos do artigo 56
da Lei nº. 8.666/93, em uma das modalidades abaixo citadas, no montante de 5% (cinco por cento) do valor
contratado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de assinatura deste contrato:

a) caução em dinheiro;

b) caução em Título da Dívida Pública, considerando apenas o seu valor de mercado certificado por Bolsa de
Valores;

c) seguro garantia, no qual deverá constar cláusula de cancelamento do seguro somente com a anuência do
CONTRATANTE; sendo que uma cópia autenticada desta apólice deverá ser encaminhada à Diretoria de
Administração Financeira e Contábil da Superintendência de Gestão e Finanças ou unidade equivalente.

d) fiança bancária fornecida por banco regularmente cadastrado pelo Banco Central-BACEN.

II - Se a modalidade escolhida for à caução em dinheiro, este deverá ser recolhido pela CONTRATADA
junto ao Tesouro do Estado de Minas Gerais, por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), e,
quando da devolução, após a execução do contrato, será atualizado monetariamente de acordo com a
variação “pro-rata-tempore” do IPCA.

III - A CONTRATADA deverá apresentar o comprovante de depósito bancário à Superintendência de Gestão
e Finanças ou unidade equivalente.

IV - Se a opção recair por fiança bancária, deverá constar do documento a expressa renúncia pelo fiador dos
benefícios previstos nos artigos 827 e seguintes do Código Civil.

V - A garantia prestada pela CONTRATADA deverá garantir a continuidade do serviço contratado, bem
como as obrigações assumidas pela CONTRATADA, durante todo o período de vigência deste contrato.

VI - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a
terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais representante 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, a CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição, no
prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificado.

VII - A garantia será liberada ou restituída após a execução do contrato, quando as obrigações forem
consideradas cumpridas em todos os termos deste contrato e aditivos, caso ocorram. Considerar-se-á
executado o contrato quando da emissão de declaração pelo CONTRATANTE de que a prestação dos
serviços encerrou-se de maneira satisfatória, o que deverá ocorrer após o término da vigência contratual e
comprovação pela CONTRATADA do recolhimento de todos os tributos e encargos trabalhistas.

VIII - A liberação da caução em dinheiro ou carta de fiança bancária somente ocorrerá após expressa
autorização do CONTRATANTE.

IX - É facultado à CONTRATADA, no curso da execução deste contrato, substituir a modalidade de garantia
por outra, dentre as previstas nesta cláusula, mediante autorização expressa do CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÕES

 

I - O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º. 8.666/93, desde que
devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior.

 

II - A Contratada fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem no objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, ressalvadas
as condições relativas às supressões que poderão exceder esse limite, conforme previsto na Lei Federal n.º
8.666/93.

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO VALOR ESTIMADO

 

Para efeitos legais, estima-se o valor anual deste Contrato em R$ _______ (________________).

 

Cláusula Décima Segunda – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária n.º
_________________________,  do orçamento em vigor aprovado pela Lei nº ___________, de
_____________.

 

Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES

 

O atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam descumprimento das obrigações assumidas
e permitem a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

 

I - advertência por escrito;

 

II - multa, nos seguintes limites máximos:

 

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

b)    20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto não executado, no caso de atraso superior a 30 (trinta)
dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.
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c)    2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações
contratuais ou norma da legislação pertinente.

 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, de
acordo com os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº. 45902, de 27 de janeiro de 2012;

 

IV - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, no prazo mínimo de 02
(dois) e máximo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 12 da Lei Estadual nº. 14.167/2002.

 

§ 1º       São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações
contratuais:

 

I -             não atendimento às especificações técnicas relativas ao objeto previsto em contrato ou instrumento
equivalente;

II -            retardamento imotivado de execução do objeto ou de suas parcelas;

III - paralisação da execução do objeto, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;

 

IV - entrega de objeto falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado para o uso, como se
verdadeiro ou perfeito fosse;

V - alteração de substância, qualidade ou quantidade do objeto entregue;

VI - execução do objeto que não atenda às qualidades especificadas no Edital;

 

§ 2º A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos incisos I, III e
IV desta cláusula.

 

§ 3º A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATADA.

 

§ 4º A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla defesa e o
contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 45902, de
27 de janeiro de 2012.

 

§ 5º As sanções relacionadas nos incisos III e IV do § 1º serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

 

Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS
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Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002, e na
Lei nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas
administrativas nacionais e estaduais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcrições.

 

Cláusula Décima Quinta - DA FISCALIZAÇÃO

 

Compete à _________________(citar a área demandante do órgão), por designação especial de servidor,
fiscalizar e acompanhar a execução contratual, bem como fazer cumprir as cláusulas e condições descritas
neste Contrato.

 

§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente
fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar
as falhas apontadas.

 

§ 2º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA
por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas
imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei
civil.

 

§ 3º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso
o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.

 

Cláusula Décima sexta - DA RESCISÃO

 

De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

 

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
78 da supracitada lei;

 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja
conveniência para a Administração;

 

III - judicial, nos termos da legislação.

 

§ 1º   Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a CONTRATANTE
autorizada a reter a garantia do contrato e/ou pagamentos eventualmente devidos, até o limite do valor dos
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prejuízos comprovados.

 

§ 2º   Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

 

§3º É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e
haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

 

§4º O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

 

I - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

II - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

III - Indenizações e multas.

 

§5º No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências
acauteladoras.

 

Cláusula Décima Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma
alguma, em alteração contratual.

 

Cláusula Décima Oitava - DA PUBLICAÇÃO

 

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

 

 

Cláusula Décima Nona - DO FORO
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As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou
litígios decorrentes deste Contrato.

 

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias, de igual teor, juntamente com as
testemunhas que também o assinam.

 

Belo Horizonte, _____ de ________________ de __________.

 

CONTRATANTE:___________________________________________________

               ESTADO DE MINAS GERAIS/(NOME DO ÓRGÃO)

 

CONTRATADO: ___________________________________________________

 NOME EMPRESARIAL

 

 

 

 

 

ANEXO VI – MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - PLANEJAMENTO N.º 349/2017

 

 

TERMO DE ADESÃO

Termo de Adesão que entre si celebram a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO,
POR INTERMÉDIO DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO LOGÍSTICA, na qualidade de Órgão
Gerenciador e o(a) _________________________________, como Órgão Não-Participante, para fins de
participação no Registro de Preços Nº XXX/XXXX para aquisição de mobiliários diversos com montagem,
mediante contrato.

 

Por este termo de Adesão, o(a) ___________________________, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°
________________, com sede na ________________________, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a)
______________________________ concorda com os termos do Registro de Preços n° XXX/XXXX
promovido pela SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, POR INTERMÉDIO
DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO LOGÍSTICA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.461.142/0001-70, neste
ato representada pela Sra. DAGMAR MARIA PEREIRA SOARES DUTRA, conforme previsto no Decreto
Estadual nº 46.311, de 16 de setembro de 2013, cuja descrição encontra-se na planilha a seguir.
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LOTE __________

ITENS ADERIDOS

Seqüência Código Item
Material

Descrição do
Item

Unidade de
Aquisição Local Periodicidade Quantidade

Solicitada

1       

 

Belo Horizonte,             de                               de       

 

 

 Representante do Órgão Não-Participante

 

 

 

 

ANEXO VII – MINUTA DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

 

Autorização de Fornecimento:       Nº     

 

Processo:                             Procedimento de Contratação:      

 

Órgão ou entidade:     

            CNPJ:       

            Unidade de Compra:     

Dados do empenho

Nº e ano do
empenho

Data do Unid. Unid.
Orçamentária

Nº do contrato ou instrumento
equivalente
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empenho Contábil/executora

     

     

     

     

           

Elemento-Item de despesa:      

Fornecedor:   CNPJ:      

                        Razão Social:      

Endereço:       (endereço completo)

Telefones:           

Banco: Nº Banco       – Nome do Banco      

Agência:                                      

Conta Corrente:      

Unidade de Pedido:      

Endereço de Entrega:      

Item de Material:           

Especificação:     

 

Demais informações necessárias para contratação:      

Unid. aquisição /
fornecimento

Prazo de
Entrega

(dias)

Garantia

(meses)
Marca Modelo

Frequência

De Entrega
Qtd.

Valor
unitário
(R$)

Valor
Total
(R$)

 

 
        

 

Valor Total da Autorização:            R$       (Valor total por extenso)
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Valor da Operação:        

......................................................................................................................................................

SENHOR FORNCEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são efetuados através
de ordem de pagamento direto para sua conta corrente.

 

CONDIÇÕES GERAIS

 

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

 

Nome:      

CNPJ:                    

Telefones:      ou      

Endereço:       (endereço completo)

Observações:

     

BH, __________ de ___________________de _____________

 

_________________________________

Aprovação pela Unidade Responsável

 

_________________________________

Assinatura do Fornecedor

Data: _______/_________/_________

 

 

 

ANEXO VIII – DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

 

1. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR

A CONTRATADA estará sujeita à avaliação de seu desempenho na execução do objeto quanto aos
critérios de prazo, quantidade, qualidade e documentação, nos termos da Resolução SEPLAG nº
13/2014.
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1.1. Critério Prazo

O critério Prazo avalia o cumprimento das datas previamente definidas na autorização de
fornecimento e respectivos agendamentos para a entrega do(s) objeto(s) e possui a pontuação assim
distribuída, de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 30 (trinta) pontos, se a entrega for realizada na data agendada e conforme prazo previsto na
autorização de fornecimento;

b) 28 (vinte e oito) pontos, se a entrega for realizada em desacordo com a data agendada, mas ainda
conforme prazo previsto na autorização de fornecimento;

c) 22 (vinte e dois) pontos, se a entrega for realizada com atraso de até 15 (quinze) dias, contados a
partir do término do prazo previsto na autorização de fornecimento;

d) 10 (dez) pontos, se a entrega for realizada com atraso de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias, contados a
partir do término do prazo previsto na autorização de fornecimento; ou

e) 0 (zero) ponto, se a entrega for realizada com atraso superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do
término do prazo previsto na autorização de fornecimento.

I- Na hipótese de reagendamento da data da entrega por solicitação da CONTRATADA, esta será
pontuada com a totalidade dos pontos, caso o reagendamento ocorra antes da data anteriormente
agendada e a entrega seja realizada:

a) conforme nova data agendada; e

b) dentro do prazo limite previsto na autorização de fornecimento.

II - Na hipótese do não cumprimento da data agendada e/ou o prazo limite previsto na autorização de
fornecimento, por caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá apresentar justificativa para
o atraso na entrega, que será analisada pelo responsável pelo recebimento, podendo ser aceita ou não.

III - Na hipótese de a justificativa mencionada no inciso anterior ser aceita pelo responsável pelo
recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos pontos.

IV – O reagendamento da entrega após o prazo máximo de entrega definido na autorização de
fornecimento não afasta a sujeição da CONTRATADA à aplicação de multa sobre o valor considerado
em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

V – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CONTRATANTE reduzirá a termo
os fatos ocorridos para aplicação de sanções.

1.2. Critério Quantidade

O critério Quantidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente à quantidade
definida na autorização de fornecimento e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o
desempenho da CONTRATADA:

a) 30 (trinta) pontos, se a quantidade recebida for igual à quantidade solicitada;

b) 28 (vinte e oito) pontos, se a quantidade recebida for maior que a quantidade solicitada;

c) 22 (vinte e dois) pontos, se a quantidade recebida for maior ou igual a 75% (setenta e cinco por
cento) e menor que 100% (cem por cento) da quantidade solicitada;

d) 10 (dez) pontos, se a quantidade recebida for maior ou igual a 50% (cinquenta por cento) e menor
que 75% (setenta e cinco por cento) da quantidade solicitada; ou
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e) 0 (zero) ponto, se a quantidade recebida for inferior a 50% (cinquenta por cento) da quantidade
solicitada.

I – A CONTRATADA é obrigada a entregar o quantitativo total solicitado, devendo ser aceito
quantitativo menor apenas em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas e em função do
atendimento ao interesse público.

II – A aceitação de quantitativo menor que o estabelecido em autorização de fornecimento não afasta a
sujeição da CONTRATADA à aplicação de sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

III – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre o quantitativo de
materiais entregues e a quantidade estabelecida na Autorização de Fornecimento (AF), essa será
registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento, na qual o
fornecedor terá prejuízo em sua nota.

IV - Na hipótese do não cumprimento do quantitativo previsto na autorização de fornecimento, por
caso fortuito ou força maior, a CONTRATADA poderá apresentar justificativa para o atraso na
entrega, que será analisada pelo responsável pelo recebimento, podendo ser aceita ou não.

V - Na hipótese de a justificativa mencionada no inciso anterior ser aceita pelo responsável pelo
recebimento, a CONTRATADA será pontuada com a totalidade dos pontos.

1.3. Critério Qualidade

O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente às exigências de
especificação técnica, e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da
CONTRATADA:

a) 30 (trinta) pontos, se a qualidade for aprovada;

b) 22,5 (vinte e dois vírgula cinco) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de baixa
criticidade; ou

c) 10 (dez) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta criticidade.

d) 0 (zero) pontos, se houver desconformidade total entre os materiais recebidos e a especificação
técnica exigida.

I - As ressalvas referidas nas alíneas “b” e “c” deste subitem 1.3 não deverão comprometer a qualidade
exigida nem a utilidade do material.

II – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os materiais recebidos e a
especificação técnica exigida, esta será registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma
autorização de fornecimento.

III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) nesse critério.

1.4. Critério Documentação

O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente à
regularidade da Nota Fiscal, e possui a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da
CONTRATADA:

a) 10 (dez) pontos, se a Nota Fiscal tiver a sua validade atestada;

b) 0 (zero) ponto, se a Nota Fiscal apresentar irregularidade(s) que impeçam o ateste de sua validade.

I - Para atestar a validade da Nota Fiscal, deverá ser verificada a conformidade dos seguintes itens:

a) Dados do órgão/entidade que realizou a compra;
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b) Valores unitários e totais;

c) Descrição do produto em conformidade com o item de material solicitado e com o material
entregue;

d) Quantidade constante na nota em conformidade com a quantidade solicitada;

e) Inexistência de rasuras; e

f) Outros elementos solicitados pelo órgão ou entidade no instrumento convocatório.

2. DO INDICADOR DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR

Os registros de desempenho da CONTRATADA conforme os critérios do item 1 deste Anexo V, serão a
base para o cálculo do seu respectivo indicador de desempenho.

I - O indicador de desempenho da CONTRATADA poderá ser apresentado nas seguintes formas:

a) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Entrega (IDF-E): será calculado para um
determinado item da autorização de fornecimento, a partir da soma das pontuações atribuídas em
cada critério de avaliação;

b) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Autorização de Fornecimento (IDF-AF): será
calculado a partir da média aritmética simples dos IDF-E, no âmbito de uma mesma autorização de
fornecimento;

c) Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C): será calculado a partir da
média aritmética simples dos IDF-AF, no âmbito desta contratação.

3. DAS AÇÕES QUE PODERÃO SER TOMADAS EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DA
CONTRATADA

I - Conforme resultado obtido no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C),
a CONTRATADA obterá os seguintes conceitos:

a) “A”, se o seu aproveitamento for maior que 90% (noventa por cento);

b) “B”, se o seu aproveitamento for maior que 70% (setenta por cento) e menor ou igual a 90%
(noventa por cento); ou

c) “C”, se o seu aproveitamento for menor ou igual a 70% (setenta por cento).

II - A CONTRATANTE poderá adotar as seguintes ações, conforme o conceito obtido pela
CONTRATADA no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C), nos termos do
inciso anterior:

a) Conceito “A”: avaliar a possibilidade de gerar atestado de capacidade técnica;

b) Conceito “B”: notificar a CONTRATADA para correção da(s) falta(s) e/ou realizar reuniões com a
CONTRATADA para analisar as causas do baixo desempenho, bem como solicitar que a
CONTRATADA elabore proposta de plano de ação corretivo para validação da CONTRATANTE; e

c) Conceito “C”: além das medidas previstas no conceito “B”, avaliar a possibilidade de abertura de
processo administrativo punitivo para aplicação das sanções dispostas no item 13 do Edital.

III - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “b” do inciso anterior caso a
CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa por cento) em 1 (uma) avaliação
referente ao índice de desempenho do fornecedor por entrega (IDF-E).
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IV - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “c” do inciso II deste item 3 caso a
CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa por cento) em 2 (duas)
avaliações, consecutivas ou não, referentes ao índice de desempenho do fornecedor por entrega (IDF-
E).

V - O disposto neste Anexo V não exclui a notificação ou a aplicação de sanções administrativas à
CONTRATADA nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei
Estadual nº 13.994/2001, Lei Estadual n° 14.167/2002 e Decreto Estadual nº 45.902/2012, bem como as
dispostas no item 13 do Edital.

 

Documento assinado eletronicamente por Luana Junqueira de Freitas Bretas, Servidor(a) Público(a),
em 28/03/2018, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0325887 e
o código CRC F1A91E0A.

 
Referência: Processo nº 1500.01.0000773/2017-42 SEI nº 0325887

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

