
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - EMATER-MG 

 

ASGTI – Assessoria em Gestão de Tecnologia da Informação 

 

CONSULTA PÚBLICA N° 001/2016 

 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais - Emater-MG, vinculada ao Governo de Minas Gerais, com sede em Av. Raja 

Gabaglia, 1626 - B. Gutierrez / Belo Horizonte - MG / CEP: 30.441-194, inscrito no 

CNPJ sob o nº 19.198.118/0001- 02, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que fará CONSULTA PÚBLICA para a realização de procedimento 

licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, de acordo com as condições da 

minuta do Termo de Referência anexo. 

 

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

Projeto para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

de locação de impressoras, com fornecimento de equipamentos, sistema de 

gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais 

utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel pelo 

período de 12 (doze) meses renováveis até o limite legal previsto na Lei de Licitações 

8.666/93. 

 

2. DO OBJETIVO DA CONSULTA PÚBLICA 

Trata-se de um procedimento preliminar, cujo objetivo é o refinamento e ajustes 

na especificação dos serviços, objetivando afastar eventuais inconsistências, bem 

como exigências incompatíveis com o objeto em questão. 

A Emater-MG se reserva o direito de, por ocasião da instauração do 

correspondente certame, independente das respostas e/ou argumentos porventura 

apresentados e motivada por razões de natureza técnica ou estratégica, alterar as 

especificações técnicas e demais condições do objeto desta Consulta Pública. 



Eventuais respostas a esta Consulta Pública não constituirão uma oferta ou 

compromisso para contratar com a Emater-MG. Os fornecedores que não 

participarem desta Consulta não estarão excluídos de um futuro certame licitatório. 

Enfatizamos a importância para o processo, de eventual manifestação dentro 

dos prazos estabelecidos no cronograma abaixo. 

3. DO CRONOGRAMA DA CONSULTA  

 

3.1. Publicação e disponibilização do Termo de Referência e outros documentos 

–16/06/2016. 

3.2. Recebimento de eventuais questionamentos e/ou solicitações de 

esclarecimentos –Até 01/07/2016. 

3.3. As datas e a dinâmica da Consulta poderão ser modificadas, segundo a 

conveniência do Emater-MG, visando o atingimento do seu objetivo e 

recebimento das contribuições da sociedade. 

 

4. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. A Consulta Pública será aberta a todos os interessados. 

4.2. Todas as comunicações referentes a esta Consulta Pública poderão ser 

realizadas com a devida identificação do postulante para o endereço 

eletrônico, asgti.sec@emater.mg.gov.br, ou Av. Raja Gabaglia, 1626 - B. 

Gutierrez / Belo Horizonte - MG / CEP: 30.441-194, ASGT – Assessoria em 

Gestão de Tecnologia de Informação. 

 

 

Belo Horizonte, 16 de junho de 2016. 

 

 

Marcos Roberto Lopes  

Gerente de TI 



PROJETO BÁSICO

PROJETO  PARA  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,

SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE  IMPRESSÕES  EFETIVAMENTE  REALIZADAS,

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE

PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO

DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL.

1. Introdução:

Desde 2006, a EMATER-MG adotou o modelo de contratação de empresas para prestação de

serviço de impressão e cópias na Unidade Central. Com a contratação deste serviço a EMATER-

MG obteve os seguintes benefícios:

• Eliminação dos custos inerentes a compra de tonner, cartuchos e fitas, inclusive os gastos 

administrativos referentes aos processos licitatórios, requisições e controle do almoxarifado;

• Redução dos custos de manutenção, inclusive peças e mão de obra das antigas impressoras 

que funcionavam na Unidade Central;

• Agilidade e eficiência na solução dos problemas de impressão que passou a ter uma gestão 

centralizada e executado pela empresa contratada;

• A EMATER-MG passou a contar, para seu uso na Unidade Central, de equipamentos 

modernos, de primeira linha para sua utilização;

•  Os equipamentos são de grande porte, de característica multiuso, com as funções de 

impressão à laser, fax, xerox e digitalização de documentos.

•  Os serviços contratados incluem utilização de um software para controle de impressões, 

permitindo disponibilizar o nome do usuário, a quantidade de folhas utilizadas, dia e hora de 

utilização. Isso proporcionou a definição de cotas para cada usuário e o gerenciamento dos 

recursos e economia com o volume de impressão;

• O uso de equipamentos de maior porte, com impressão a laser, possibilitou um material 

impresso de melhor qualidade, padronizado, com menor perda de papel e com tempo 

otimizado para impressões de grande volume (tempo e material);

• Redução dos custos com cada impressão/cópia;

Após a implantação deste serviço, a Unidade Central precisa dar continuidade a esta modalidade

de impressão, cópias, digitalização de documentos e envio de fax, de forma a manter a qualidade

dos serviços prestados pela EMATER-MG e também para permitir o andamento das atividades de

Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  na  Unidade  Central.  O  Contrato  vigente  atualmente,
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contratado através do pregão 57/2011 encerra-se em 03 de janeiro de 2017, e não poderá mais

ser aditivado, em função da obrigatoriedade de ser fazer um novo processo licitatório.

2. Objeto:

Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Impressoras,

com Fornecimento de Equipamentos,  Sistema de Gerenciamento de Impressões efetivamente

realizadas,  Manutenção Preventiva  e Corretiva  dos equipamentos com substituição de peças,

componentes e materiais utilizados na manutenção e Fornecimento de Insumos Originais, exceto

papel, conforme descritivo no Anexo I – Projeto Básico.

3. Justificativa:

Com o término da vigência do contrato em 03 de Janeiro de 2017, a empresa que presta o serviço

de impressão e cópias irá recolher todos os equipamentos que estão instalados atualmente, o que

implicará na interrupção de todo o serviço de impressão em todos os setores da Unidade Central

da EMATER-MG.

A nova contratação possibilitará melhor qualidade de serviço em relação ao serviço que está sedo

prestado atualmente e maior economia de papel e do valor efetivo gasto pela EMATER-MG com

impressões e cópias, com a adoção da liberação de impressão através do crachá de identificação

do funcionário, tendo em vista que serão cobradas somente as impressões/cópias efetivamente

impressas e utilizadas.

Como a rede da EMATER-MG não pode ficar sem equipamentos de impressão para a execução

de  seus  trabalhos,  faz-se  necessário  a  realização  de  um  novo  processo  licitatório  para  dar

continuidade aos serviços prestados atualmente. A não realização de um novo processo, implicará

na aquisição de novas impressoras, bem como na necessidade de compra de insumos e também

de manutenção dos equipamentos, o que significará em uma perda na qualidade do serviço de

impressão  na  Unidade  Central  da  EMATER-MG,  em  aumento  de  custos  e  na  perda  de

gerenciamento centralizado das impressões realizadas pelos usuários.

4. Operacionalização:

O  Serviço  para  Locação  de  Impressoras,  com  Fornecimento  de  Equipamentos,  Sistema  de

Gerenciamento de Impressões efetivamente realizadas, Manutenção Preventiva e Corretiva dos

equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e

Fornecimento  de Insumos Originais,  exceto  papel,  deverão seguir  os  critérios  descritos  neste
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Projeto Básico e seus Anexos.

5 – Condições Gerais

5.1 – Local para prestação dos serviços:

Os serviços serão prestados na sede da EMATER-MG situada à Av. Raja Gabáglia, 1626, Bairro

Luxemburgo, Belo Horizonte-MG.

5.2 – Custos:

Todas as despesas de deslocamento e obrigações sociais (Recrutamento e contratação, INSS,

FGTS,  etc.)  dos  profissionais  envolvidos  no  Serviço  de  Locação  de  Impressoras,  com

Fornecimento  de  Equipamentos,  Sistema  de  Gerenciamento  de  Impressões  efetivamente

realizadas,  Manutenção Preventiva  e Corretiva  dos equipamentos com substituição de peças,

componentes e materiais utilizados na manutenção e Fornecimento de Insumos Originais, exceto

papel, durante a vigência do contrato, serão de inteira responsabilidade da Licitante;

5.3 – Duração do período de atualização:

O contrato terá validade de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado por períodos sucessivos,

conforme previsto  na Lei  8.666/93 de licitações e suas alterações,  desde que comprovada a

vantajosidade para sua prorrogação.

5.4 – Pagamento:

O valor do contrato será pago mensalmente, em conformidade com os Serviços Prestados.

5.4.1 – Composição do Preço

5.4.1.1 – Apresentação do Orçamento

A Licitante deverá apresentar o orçamento com o preço para a prestação do Serviço de Locação de

Impressoras,  com  Fornecimento  de  Equipamentos,  Sistema  de  Gerenciamento  de  Impressões

efetivamente realizadas, Manutenção Preventiva e Corretiva dos equipamentos com substituição de

peças, conforme modelo constante no Anexo III deste Projeto Básico, considerando:

A)  O  valor  referente  a  prestação  dos  serviços  será  calculado  pelo  valor  da  locação  dos
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equipamentos acrescido do valor referente ao volume de impressões/cópias efetivas do período a

ser faturado.

B – Deverão constar na proposta a Marca e Modelo dos equipamentos ofertados, bem como o

envio de catálogo ou documentação do fabricante que comprove que o equipamento atende a

todos os requisitos técnicos para cada Tipo de Impressora descrito no item 12 do Anexo I  –

“Especificações dos Equipamentos – Características Mínimas” – do Projeto Básico.

C  -  Todos  os  preços  ofertados  deverão  ser  apresentados  em  moeda  corrente  nacional,  em

algarismos com até 4 (quatro) casas decimais após a vírgula.

5.5 – Qualificação Técnica da Empresa prestadora do serviço:

5.5.1 - Visando comprovar a experiência de mercado da Licitante, a empresa deverá apresentar

Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado

para  a  qual  a  licitante  prestou  ou  presta  serviços,  o(s)  qual(is)  será(ão)analisado(s)  pela

Administração contratante, a fim de verificar se há similaridade entre os serviços prestados e os

que se pretende contratar,  compatível com as características descritas neste Projeto Básico e

seus anexos. A comprovação será feita por meio de apresentação de atestado(s), devidamente

assinado(s),  carimbado  e  em  papel  timbrado  da  empresa,  pública  ou  privada,  tomadora  do

serviço, não podendo ser emitido pela CONTRATANTE.

5.6 -  Data do início do contrato:

A partir da data da Assinatura do Contrato.

Belo Horizonte, 15 de junho de 2016

_____________________________

Marcos Roberto Lopes

Gerente da ASGTI

Matrícula: 10.847-1
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ANEXO I

 1 OBJETO

 1.1 Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada

na  prestação  de  serviços  de  locação  de  impressoras,  com  fornecimento  de

equipamentos,  sistema  de  gerenciamento  de  impressões  efetivamente  realizadas,

manutenção  preventiva  e  corretiva  dos  equipamentos  com  substituição  de  peças,

componentes  e  materiais  utilizados  na  manutenção  e  fornecimento  de  insumos

originais, exceto papel.

 2 FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

 2.1 Os equipamentos licitados são classificados nas seguintes categorias:

 2.1.1 TIPO  I  –  Impressora  Laser  ou  LED  multifuncional  monocromática,  com

recursos  de  impressão,  cópia,  fax,  digitalização,  painel  customizável  para

integração do equipamento e liberação de impressão / cópia através de leitor de

crachá RFID;

 2.1.2 TIPO  II  –  Impressora  Laser,  LED  ou  cera  colorida  com  liberação  de

impressão através de leitor de crachá RFID;

 2.1.3 TIPO III - Impressora Laser ou LED Colorida A3 com liberação de impressão

através de leitor de crachá RFID.

 2.2 As especificações técnicas mínimas dos equipamentos destinados a atender

cada uma das categorias acima estão descritas no Item 12 deste Projeto Básico.

 2.3 A  empresa  a  ser  contratada  deverá  fornecer  todos  os  equipamentos  de

impressão,  cópia  e  digitalização,  bem como as  soluções  de softwares  associadas,

contemplando  inclusive,  instalação  nas  dependências  da  EMATER-MG,  nas

quantidades,  especificações  técnicas  e  demais  características  constantes  neste

documento.

 2.4 Todos  os  equipamentos  a  serem  fornecidos  deverão  ser  novos,  não

recondicionados e/ou remanufaturados, sem qualquer uso anterior.

 2.5 Os equipamentos deverão permitir impressão frente e verso.

 2.6 Todos os equipamentos fornecidos deverão possuir interface de rede nativa. Os

ativos  de  rede  necessários  para  ativação  dos  equipamentos,  bem como o  devido

fornecimento de energia, ficarão a cargo da EMATER-MG.

 2.7 Serão aceitos no máximo 2 (dois) fabricantes de equipamentos, considerando

todos  os  tipos  de  impressora  licitados,  visando  à  padronização  do  parque  de

impressão, facilitando assim, a utilização de  drivers  e equipamentos pelos usuários.

Todos os equipamentos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, em

caixas lacradas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
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 2.8 Todos  os  equipamentos  deverão  ter,  obrigatoriamente,  recurso  de

contabilização  de  páginas  impressas  e  copiadas  pelo  próprio  hardware,  para

comparação com os resultados obtidos pelo sistema de contabilização e aferição dos

volumes efetivamente impressos, possibilitando a auditoria dos serviços.

 2.9 A empresa a ser contratada deverá possuir número de telefone para suporte

técnico,  abertura de ordem de serviço (OS) e solicitação de suprimentos,  devendo

possuir equipe técnica capacitada a prestar atendimento de suporte e esclarecimento

de dúvidas sobre o funcionamento dos equipamentos.

 2.10 A  empresa  a  ser  contratada  deverá  efetuar  mensalmente,  a  leitura  dos

contadores de cópias/impressões nos equipamentos disponibilizados,  para efeito de

faturamento,  através  de  software  específico.  Não  será  aceito  leitura  manual  via

telefone.

 2.11 A empresa a ser contratada deverá providenciar o desligamento, o transporte e

a  reinstalação  de  qualquer  equipamento,  na  ocorrência  de  alteração  do  local  de

instalação,  quando solicitado pela  EMATER-MG, no prazo máximo de 3 (três)  dias

úteis.

 3 FORNECIMENTO DOS INSUMOS E PEÇAS

 3.1 Todos os consumíveis (inclusive aqueles entendidos como Kit de manutenção,

fusores, rolos, toners, cilindros, reveladores), peças e acessórios deverão ser originais

do fabricante dos equipamentos, não sendo admitidos, em hipótese alguma, produtos

remanufaturados, similares, compatíveis, reenvasados e/ou recondicionados deverão

ser  fornecidos  pela  empresa  a  ser  contratada.  O  fornecimento  de  papel  é  de

responsabilidade da EMATER-MG.

 3.1.1 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  a  ser  contratada,  devendo  respeitar  os  prazos  de

Atendimentos  descritos  no  item  9  deste  Projeto  Básico  (Acordo  de  Níveis  de

Serviços).

 3.1.2 Os consumíveis de impressão, como exemplo o toner, deverão ser originais

e  de  primeiro  uso  (novos).  Não  serão  admitidos  cartuchos  ou  toners

remanufaturados  nem reenvasados

 3.1.3 A logística da empresa a ser contratada terá de contemplar a gestão de

estoque de suprimentos em quantidade suficiente para atender à demanda por um

período mínimo de um mês.

 3.1.4 A  empresa  a  ser  contratada  será  responsável  pelo  recolhimento  sem

nenhum ônus para a EMATER-MG e destinação ambientalmente correta para todos

os recipientes dos suprimentos,  peças e materiais  utilizados nos equipamentos,
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obedecendo  à  legislação  e  orientações  relativas  ao  compromisso  com  o  meio

ambiente.

 3.1.5 Os custos relativos ao fornecimento dos insumos e peças deverão estar

incluídos e distribuídos nos preços unitários.

 4 SISTEMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS.

 4.1 O sistema de gestão dos serviços deverá ser em rede, via WEB, e possuir as

seguintes capacidades:

 4.1.1 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.

 4.1.2 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.

 4.1.3 Os usuários, tanto para autenticação quanto para estatísticas, devem ser

integrados com a autenticação via Microsoft Active Directory e LDAP.

 4.1.4 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.

 4.1.5 Permitir a ordenação dos relatórios por quantidade de páginas, por custo e

por ordem alfabética.

 4.1.6 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).

 4.1.7 Permitir a exportação de dados e relatórios para análise.

 4.1.8 Permitir a centralização automática de dados de vários locais e a geração

de relatórios integrados com os dados de todos os locais.

 4.1.9 Realizar inventário automático dos equipamentos.

 4.1.10 Permitir  a  definição  de  custos  de  página  impressa  por

impressora/multifuncional, diferenciando custos para impressão em cores e preto e

branco.

 4.1.11 Permitir  a  administração  de  custos  por  grupos  de

impressoras/multifuncionais.

 4.1.12 Permitir  a  definição  de  centros  de  custo  para  usuários  e  a  geração  de

relatórios a partir dos mesmos.

 4.1.13 Permitir  a  definição  de  variações  de  custos  por  página  baseada  na

quantidade de páginas impressas (monocromática ou colorida).
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 4.1.14 Permitir a definição de saldo de cotas mono e color, para cada usuário, bem

como a classificação do usuário em seu respectivo Centro de Custo.

 4.1.15 Inicializar  mensalmente,  de forma automática,  o saldo de cotas (mono e

color) de todos os funcionários da Unidade Central já cadastrados no sistema de

bilhetagem.

 4.1.16 Eliminar da fila de impressão, automaticamente e periodicamente, jobs de

impressão enviados e não retirados pelos usuários após 2 horas do envio.

 4.1.17 Fornecer  histórico  de  utilização  dos  consumíveis  com  vida  útil  real,  por

equipamento.

 4.1.18 Realizar  atualizações,  visualizações  e  alterações  remotas  nas

configurações dos componentes das impressoras/multifuncionais/copiadoras.

 4.1.19 Possibilitar  agendamento  e  automação  de  tarefas  relacionadas  ao

gerenciamento e manutenção das impressoras/multifuncionais.

 4.1.20 Disponibilizar  o  sistema que  permita  ao  gestor  a  definição  de  perfis  de

utilização por usuário.

 4.1.21 Permitir que o usuário, retire o job de impressão em qualquer equipamento

do parque instalado (pull printing) através do leitor de crachá RFID.

 4.1.22 Permitir que o próprio usuário, conforme perfil e permissões possa, através

de sua estação de trabalho, consultar o saldo de cotas disponíveis para impressão

dentro do respectivo mês;

 4.1.23 Permitir  a  criação  de  itens  de  custo  (suprimentos,  cilindro,  kit,  etc.)  e

registrar a utilização destes para a respectiva impressora/multifuncional.

 4.2 Os custos relativos ao sistema de gestão de serviços deverão estar inclusos e

distribuídos nos preços.

 5 SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO E CÓPIA.

 5.1 A empresa  a  ser  contratada  deverá  disponibilizar  um sistema informatizado

para  a  contabilização  de  todos  os  documentos  impressos,  inclusive  cópias,  com

arquivo  de  log  contendo  os  dados  sobre  o  nome  do  trabalho,  formato,  tamanho,

número de páginas, identificação do usuário, nome/código da impressora, estação de

trabalho, data e hora, custo unitário, custo total da impressão.

 5.2 O software de bilhetagem deverá atender a no mínimo 600 usuários.

 5.3 Deverá,  também,  gerar  o  histórico  de  impressão/cópia  por

usuário/impressora/setor  organizacional  consolidando  a  quantidade  de

impressões/cópias  realizadas  no  período.  Este  processo  deverá  ser  realizado  na

própria rede da EMATER-MG, não exigindo nenhuma modificação estrutural, ficando

ainda a cargo da empresa a ser contratada a distribuição do software conforme os

padrões de segurança da informação estabelecidos pela EMATER-MG.

 5.4 Além dos requisitos dos itens 5.1 e 5.2, a contabilização de impressão e cópias
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oriunda dos contadores dos equipamentos alocados deverá ser efetuada mensalmente

pela  empresa  a  ser  contratada,  sendo  que  as  planilhas  de  medição  deverão  ser

encaminhadas,  juntamente  com as  notas  fiscais  de  prestação  de  serviços,  para  a

necessária verificação.

 5.5 O  sistema  informatizado  de  contabilização  deverá  atender  aos  seguintes

requisitos mínimos:

 5.5.1 Operar no ambiente Cliente-Servidor e WEB (Internet/Intranet).

 5.5.2 Operar no Windows Server 2012.

 5.5.3 Utilizar o protocolo SNMP para captura de informações das impressoras.

 5.5.4 Possuir versão Client a ser instalada nas estações e versão Server a ser

instalada em ambiente de monitoramento.

 5.5.5 Realizar monitoramento específico para Impressoras com interface de rede

nativa, a partir de locais remotos.

 5.5.6 Emitir  alertas  em  tempo  real  com  relação  a  todos  os  suprimentos

necessários  ao  funcionamento  dos  equipamentos,  exceto  papel,  com  possível

aplicação de filtros.

 5.5.7 Bloquear  a  impressão  dos  usuários,  caso  o  número  de  páginas  do

documento a ser impresso ultrapasse o saldo de cotas do usuário para o respectivo

tipo de impressão (mono ou color).

 5.5.8 Os  dados  deverão  residir  em  ambiente  de  Banco  de  Dados  Relacional

desenvolvido com qualquer software que venha a ser fornecido na prestação de

serviço, desde que acompanhado pelas licenças de uso e acesso, sem ônus para a

EMATER-MG.

 5.5.9 Preservar  em  banco  de  dados,  as  informações  que  permitam  o

rastreamento  de  impressões  realizadas  por  um  determinado  usuário  ou  setor,

dentro de um determinado período ou data.

 5.5.10 Possuir interface com usuário totalmente configurável.

 5.5.11 Utilizar,  para  a  captura  dos  dados  dos  equipamentos,  protocolo  SNMP,

podendo ser utilizado além deste outro protocolo, caso necessário.

 5.5.12 Utilizar,  além do uso dos protocolos  citados anteriormente,  método  para

captura de informações sobre os trabalhos de impressão diretamente do servidor

de impressão da rede;

 5.5.13 Utilizar, além dos métodos citados anteriormente, método que possibilite a

captura  das  informações  sobre  os  trabalhos  de  impressão  (bilhetagem)  em

ambientes onde não exista servidor de impressão.

 5.5.14 As informações de bilhetagem deverão contemplar:

 5.5.14.1 Usuário que realizou a impressão;

 5.5.14.2 Impressora utilizada;
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 5.5.14.3 Número de páginas impressas;

 5.5.14.4 Data e hora da impressão;

 5.5.14.5 Características da impressão: simplex/duplex - monocromática/colorida -

A4/A3;

 5.5.14.6 Aplicativo que originou a impressão, identificando a extensão do arquivo.

 5.5.15 O software de bilhetagem deverá  possibilitar  a  instalação em ambientes

com ou sem servidor de impressão.

 5.5.16 Deverá suportar o banco de dados.

 5.5.17 Utilizar,  para  a  captura  dos  dados  dos  equipamentos,  protocolo  SNMP,

podendo ser utilizado além deste outro protocolo, caso necessário.

 5.6 Os custos relativos ao Sistema de Contabilização e Bilhetagem de Impressão e

Cópia deverão estar inclusos e distribuídos nos preços.

 6 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS

 6.1 Na  fase  de  implantação,  a  empresa  a  ser  contratada  deverá  ministrar  os

seguintes treinamentos:

 6.1.1 Treinamento para 04 (quatro) técnicos da Assessoria de Informática,  nas

instalações  da  EMATER-MG,  para  a  utilização,  implantação,  configuração,

parametrização, gerenciamento e administração das funções e acessos.

 6.1.2 Treinamento quanto à usabilidade do equipamento categoria Tipo I para  até

25 (vinte e cinco) usuários facilitadores.

 6.1.3 Treinamento quanto à usabilidade dos equipamentos categorias Tipo II  e

Tipo III para 04 (quatro) usuários facilitadores

 6.2 A empresa a ser contratada deverá agendar com a equipe da Assessoria de

Informática, uma data e local específicos para realização dos Treinamentos, definindo

em conjunto o ambiente e recursos necessários para sua realização.

 6.3 Os Treinamentos definidos no item 6.1 poderão ocorrer em datas distintas.

 6.4 Os treinamentos serão coordenados pela EMATER-MG e ocorrerão na sede da

EMATER-MG em Belo Horizonte.

 6.5 A empresa  a  ser  contratada  será  responsável  por  especificar  o  ambiente

necessário ao treinamento, prover o material de acompanhamento do conteúdo dos

softwares  de  gerenciamento,  administração  e  contabilização  dos equipamentos,  da

instalação  de  drivers  nas  estações  de  trabalho  e  quaisquer  outros  recursos

necessários como cópia, escaneamento, inclusive com a instalação de softwares nos

servidores e estações de trabalho da EMATER-MG.

 6.6 A EMATER-MG se responsabilizará pelo local, recursos audiovisuais e estações

de trabalho que se fizerem necessárias aos treinamentos.

 6.7 A empresa  a  ser  contratada  poderá  utilizar  para  efeito  de  treinamento,  os

equipamentos que ela especificar para as funções de backup, ou seja, aqueles que
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serão utilizados para substituir temporariamente os defeituosos, ou equipamentos já

instalados na rede interna da EMATER-MG.

 6.8 A empresa a ser contratada deverá disponibilizar as instruções do treinamento

em mídia eletrônica, de preferência em vídeo em formato de arquivo mp4 ou avi, ou em

formato  HTML,  ilustrado  com  imagens  para  que  a  EMATER-MG  possa  fazer  a

divulgação.

 6.9 O conteúdo programático dos cursos para os facilitadores deverá prever todas

as funções necessárias para a correta operação dos serviços previstos por parte dos

usuários, no mínimo para as seguintes tarefas:

 6.9.1 Instruções básicas de operação dos equipamentos propostos.

 6.9.2 Abastecimento de mídias especiais, como papel, transparências, envelopes

e etiquetas.

 6.9.3 Instruções básicas de operação dos softwares propostos.

 6.9.4 Solução dos principais problemas que poderão ocorrer na impressão.

 6.9.5 Instalação e customização de drivers nas estações de trabalho.

 6.9.6 Interpretação das mensagens do painel de controle e leds de sinalização

dos equipamentos.

 6.9.7 Utilização da impressão através da bandeja manual.

 6.9.8 Principais mensagens de alertas provenientes dos equipamentos, como por

exemplo:

 6.9.8.1 Atolamentos.

 6.9.8.2 Níveis de consumíveis.

 6.9.8.3 Tampas de compartimentos abertas.

 6.9.9 Utilização de bandejas de saída para mídias de gramaturas maiores do que

as especificadas, como cartões.

 6.9.10 Utilização de mídia em formatos não padronizados nos equipamentos.

 6.10 Os custos de capacitação e treinamento de usuários deverão estar inclusos e

distribuídos nos preços.

 7 SUPORTE

 7.1 Todo o suporte aos usuários da solução disponibilizado pela empresa a ser

contratada deve seguir as disciplinas, processos e práticas preconizados conforme a

seguir.

 7.2 SUPORTE TÉCNICO DE 1.º NÍVEL

 7.2.1 A empresa a ser contratada deverá prover suporte técnico necessário ao

atendimento  das  necessidades  da  EMATER-MG e  dentro  do escopo  solicitado,

contando  com  teleatendimento,  via  número  telefônico  específico,  fora  das

instalações da EMATER-MG. Os serviços da central de suporte deverão abranger

abertura  de  chamados,  controle  de  chamados  em  andamento,  resolução  de
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dúvidas correlatas à solução implantada e assistência ao suporte técnico interno da

EMATER-MG, exclusivamente em relação ao escopo do Edital.

 7.2.1.1 A  empresa  a  ser  contratada  deverá  prestar  toda  a  assistência

relacionada  aos  Softwares  que  compõem  a  solução  (Bilhetagem  e

Gerenciamento dos equipamentos), prestando suporte e auxiliando em todas as

questões pertinentes ao controle de cotas dos usuários, reposição de insumos

e peças (exceto papel) e as devidas manutenções nos equipamentos, de forma

a possibilitar alta disponibilidade do serviço de impressão na EMATER-MG.

 7.2.2 Caberá à empresa a ser  contratada estimar  a estrutura que necessitará

para atender a este item e cumprir os níveis de serviço determinados no item 9

(Acordo de Níveis de Serviços) deste Projeto Básico.

 7.2.3 O suporte técnico de 1º nível terá de ser disponibilizado aos usuários dos

serviços de impressão, cópia e digitalização, mediante a utilização dos seguintes

meios de comunicação: telefone, internet e e-mail: de segunda a sexta-feira – das

08 às 17 horas.

 7.2.4 Os  custos  de  Suporte  Técnico  de  1º  Nível  deverão  estar  inclusos  e

distribuídos nos preços.

 8 PRAZO DE ENTREGA/FORMA DE IMPLANTAÇÃO

 8.1 Após o recebimento do PAF (Pedido ao Fornecedor) as estações de impressão

devem ser  entregues  e  instaladas  em no  máximo 30  (trinta)  dias  corridos  após  a

assinatura  do  contrato,  incluindo  neste  prazo,  operação  a  implementação  das

seguintes soluções:

 8.1.1 Planejamento de todo processo junto ao setor  responsável  da EMATER-

MG;

 8.1.2 Distribuição dos equipamentos;

 8.1.3 Instalação,  configuração  e  customização  das  configurações  dos  

equipamentos na sede da EMATER-MG em Belo Horizonte, localizada na 

Av. Raja Gabáglia, 1626 – Luxemburgo – Belo Horizonte – MG;

 8.1.4 Apoio à equipe para configuração dos servidores de impressão;

 8.1.5 Instalação de drivers nas estações de trabalho, caso necessário;

 8.1.6 Implantação de todas as ferramentas adicionais, utilizadas no projeto;

 8.1.7 Instalação e configuração do software de contabilização e bilhetagem de  

impressão na sede da EMATER-MG em Belo Horizonte, localizada na Av. 

Raja Gabáglia, 1626 – Luxemburgo – Belo Horizonte – MG;

 8.1.8 Integração do software de contabilização e bilhetagem de impressão com o 

Servidor de Autenticação de usuários da EMATER-MG, que utiliza o AD  

(Active Directory).

 8.1.9 Identificação dos equipamentos;
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 8.1.10 Treinamento dos profissionais, conforme descrito no item 6 deste projeto  

básico;

 8.2 O não  cumprimento  do prazo  acima mencionado implicará  na aplicação  de

sanções administrativas.

 9 ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS

 9.1 Para atendimento do Acordo de Níveis de Serviços, a empresa a ser contratada

deverá respeitar os prazos e metas descritos abaixo.

 9.1.1 Em caso de necessidade de realização de acesso remoto ao Servidor de

Impressão para atendimento de suporte demandado pela EMATER-MG, o prazo

máximo para atendimento via acesso remoto, após a abertura do chamado técnico,

será de até 4 (quatro) horas úteis, considerando o período útil de 8 às 17.

 9.1.2 O prazo máximo para atendimento presencial, após a abertura do chamado

técnico, será de até 8 (oito) horas úteis, considerando o período útil de 8 às 17.

 9.1.3 O prazo máximo para eventuais substituições de peças, equipamentos e/ou

aplicações de correções nos softwares básicos pré-instalados será de até 8 (oito)

horas úteis, considerando o período útil de 8 às 17.

 9.2 A empresa a ser contratada fornecerá até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, os

relatórios/consultas  mensais,  com  os  percentuais  efetivamente  atingidos  e  as

variações, positivas ou negativas, em relação aos indicadores deste acordo de níveis

de serviços.

 9.3 Não havendo conformidade na instalação dos equipamentos, a empresa a ser

contratada deverá providenciar as devidas correções no prazo, máximo de 5 (cinco)

dias corridos, após o comunicado de imperfeições emitido pela EMATER-MG.

 9.4 Em caso de inoperabilidade de quaisquer um dos equipamentos, a empresa a

ser  contratada deverá substituir  o  equipamento,  com as mesmas configurações ou

superior, em até 5 (cinco) dias úteis, após o comunicado para substituição emitido pela

EMATER-MG.

 9.5 Para  execução  dos serviços  de  manutenção,  quando  necessário,  os

equipamentos poderão ser transportados para os laboratórios/oficinas da empresa a

ser  contratada,  desde  que  substituídos  por  outros  com a  mesma configuração  ou

superior, sem ônus adicional para a EMATER-MG.

 10 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA A SER CONTRATADA

 10.1 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.

 10.2 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da

execução dos serviços, objeto deste Projeto Básico.

 10.3 Responsabilizar-se  por  todos  os  ônus  referentes  aos  serviços  objeto  deste
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Projeto Básico.

 10.4 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 acontecido nas dependências da EMATER-MG.

 10.5 Responsabilizar-se por qualquer prejuízo causado à EMATER-MG, provocados

por  ação  ou  omissão  da  empresa  a  ser  contratada,  em decorrência  de  falhas  ou

imperfeições na execução dos serviços.

 10.6 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 da Administração, sob pena de glosa de

qualquer importância que tenha direito a receber.

 10.7 Garantir  absoluto  sigilo  sobre  todos  os  processos,  informações  e  quaisquer

outros dados disponibilizados pela EMATER-MG, em função das peculiaridades dos

serviços a serem prestados.

 10.8 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer

outra  informação  acerca  das  atividades,  objeto  deste  Projeto  Básico,  sem  prévia

autorização da EMATER-MG.

 10.9 Esclarecer, em tempo hábil, eventuais dúvidas e indagações da EMATER-MG.

 10.10 Comunicar ao Gestor do contrato, designado formalmente pela EMATER-MG,

qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do instrumento.

 10.11 Prestar os serviços nas condições e prazos estabelecidos pela EMATER-MG.

 10.12 Exigir  dos  seus  empregados,  quando  em  serviço  nas  dependências  da

EMATER-MG, o uso obrigatório de uniformes e crachás de identificação.

 10.13 Realizar a manutenção dos equipamentos de forma a garantir o atendimento às

exigências deste Projeto Básico.

 10.14 Fornecer  os  equipamentos  de  acordo  com  as  configurações  técnicas

determinadas pela EMATER-MG neste Projeto Básico.

 10.15 Fornecer  os  suprimentos,  exceto  papel,  de  acordo  com  as  características

determinadas pela EMATER-MG.

 10.16 Entregar  os  equipamentos  novos,  sem  utilização  anterior,  embalados

adequadamente,  de  forma  que  os  proteja  contra  avarias  e  garanta  a  completa

segurança durante o transporte.

 10.17 Entregar  e  ativar  os  equipamentos  contratados  nos  locais  indicados  pela

EMATER-MG, no prazo estabelecido.

 10.18 Remover, após a instalação dos equipamentos, qualquer resíduo oriundo dessa

atividade.

 10.19 Refazer  os  serviços  que  foram  executados  de  maneira  incorreta  ou
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insatisfatória, sem ônus para a EMATER-MG.

 10.20 Redefinir exporadicamente as configurações para adequações nas cotas dos

usuários no software de bilhetagem, quando demandado pela EMATER-MG.

 10.21 Apresentar  as  informações  detalhadas  dos  serviços  disponibilizados  e  as

restrições porventura existentes.

 10.22 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 Projeto Básico.

 10.23 Responsabilizar-se  por  todos  os  procedimentos  de  aquisição,  recebimento,

estocagem,  transporte,  distribuição  e  substituição  dos  suprimentos,  exceto  papel,

estabelecendo um estoque suficiente para garantir a disponibilidade dos serviços, em

cada unidade da EMATER-MG, nos níveis exigidos neste Projeto Básico.

 10.24 Responsabilizar-se pelo transporte dos equipamentos e softwares para a sede

da EMATER-MG.

 10.25 Responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  inerentes  ao  transporte  dos

equipamentos.

 10.26 Caberá a empresa a ser contratada fornecer toda a infraestrutura de software

para a solução de bilhetagem e gerenciamento de impressão. O Servidor de Aplicação

da solução será de responsabilidade da EMATER-MG. Abaixo as características do

Servidor a ser fornecido:

 10.26.1 Será  disponibilizado  Servidor  de  Aplicação  virtualizado  com  Sistema

Operacional Windows Server 2012, com no mínimo 4 GB de Memória e 500 GB DE

Disco Rígido.

 10.26.2 O gerenciamento do sistema de impressão poderá ocorrer presencial ou 

remotamente pela empresa licitante. Caso opte pelo gerenciamento remoto, este 

ocorrerá por meio de acesso VPN, em pedido previamente agendado com a 

Assessoria de Informática da EMATER-MG.

 10.27 O tráfego para controle de bilhetagem, volume, tarifação etc. Deverá convergir

para a Sede administrativa da EMATER-MG – Av. Raja Gabáglia, 1626 – 5º andar -

Luxemburgo – Belo Horizonte – MG.

 10.28 Manter uma impressora reserva do Tipo I para cada 15 (quinze) equipamentos

disponibilizados  na  mesma  unidade,  sem  custo  para  a  EMATER-MG  caso  o

equipamento não seja utilizado.

 10.29 Exportação do log de impressões realizadas,  a ser encaminhado por  e-mail

designado pela Assessoria de Informática da EMATER-MG, juntamente com a fatura

mensal.

 10.29.1 A empresa a ser contratada terá um prazo de até 90 dias após a instalação

dos  equipamentos  e  início  da  utilização  do  serviço  de  impressão/cópias  pela

11

mailto:sergio@emater.mg.gov.br


EMATER-MG para disponibilizar com a fatura, o arquivo de log, em formato .csv,

com as seguintes informações:

Campo Descrição Máscara

NR_LINHA Sequencial de registro no arquivo

CD_MATRICULA Matrícula do Funcionário com 5 dígitos

DS_JOBNAME Nome do Documento Impresso

NR_DIA Dia da Impressão

NR_MES Mês da Impressão

NR_ANO Ano da Impressão

TP_IMPRESSAO Tipo de Impressão

1 – para color

2 – mono

3 – copia

4 – fax

QT_PAGINAS Quantidade de Páginas do documento impresso

DS_VALOR_UNI Custo unitário do documento Impresso 0.00

DS_VALOR Custo total do documento Impresso 0.00

 10.29.2 Exemplo  conforme  Leiaute  Arquivo  de  Log  de  Impressão,  constante  do

Anexo IV.

 11 OBRIGAÇÕES da EMATER-MG

 11.1 Cumprir  os  compromissos  financeiros  assumidos  com  a  empresa  a  ser

contratada.

 11.2 Fornecer  e  colocar  à  disposição  da  empresa  a  ser  contratada  todos  os

elementos  e  informações  que  se  fizerem  necessários  à  prestação  dos  serviços,

conforme especificado neste Projeto Básico.

 11.3 Notificar,  formal  e  tempestivamente,  a  empresa  a  ser  contratada  sobre

quaisquer irregularidades observadas na prestação dos serviços.

 11.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um colaborador,

especialmente  designado,  que  anotará  em  registro  próprio,  todas  as  ocorrências

relacionadas ao Contrato.

 11.5 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa a ser

contratada, de acordo com os termos de sua proposta comercial e com o que está

descrito no Projeto Básico e seus anexos.

 11.6 Efetuar  o pagamento da importância correspondente aos serviços prestados

pela empresa a ser contratada, no prazo pactuado, mediante as notas fiscais/faturas,

devidamente atestadas.

 11.7 Permitir  o  livre  acesso  dos  empregados  da  empresa  a  ser  contratada,  às

dependências da EMATER-MG para execução dos serviços.

 11.8 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto deste edital,
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que venham a ser solicitados pela empresa a ser contratada.

 11.9 Promover,  caso  necessário,  auditoria  técnica  e  operacional  do  ambiente  e

recursos utilizados pela empresa a ser contratada,  por meio de pessoal próprio ou

equipe de terceiros.

 11.10 Conferir  toda  a  documentação  técnica  gerada  e  apresentada  durante  a

execução dos serviços, efetuando o seu atesto quando estiver em conformidade com

os padrões de informação e qualidade exigidos neste Projeto Básico.

 11.11 Fornecer  toda  a  infraestrutura  necessária  (servidor,  local  físico,  mobiliário,

tomadas elétricas e pontos de acesso à rede) para instalação e funcionamento dos

equipamentos.

 12 ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

 12.1 TIPO  I  -  Impressora  laser  ou  LED  multifuncional  monocromática,  com

recursos  de  impressão,  cópia,  fax,  digitalização,  painel  customizável  para

integração do equipamento e liberação de impressão / cópia através de leitor de

crachá RFID.

 12.1.1 Impressora multifuncional monocromática com tecnologia laser ou LED;

 12.1.2 Velocidade mínima de impressão de 38 ppm em fomato A4;

 12.1.3 Ciclo mensal de impressão de até 100.000 páginas;

 12.1.4 Possuir memória RAM mínima de 1 GB;

 12.1.5 Possuir disco rígido de no mínimo 80 GB;

 12.1.6 Processador de no mínimo 533 MHz;

 12.1.7 Qualidade mínima de impressão de 1200x600 pontos por polegada (dpi);

 12.1.8 Tempo de saída da primeira página de, no máximo, 8 segundos;

 12.1.9 Alimentador/Recirculador  automático  de  originais  (ADF)  com  capacidade

mínima de 50 folhas;

 12.1.10 Função de cópia e impressão frente/verso automática;

 12.1.11 Suporte aos tamanhos de papel (A4, carta e ofício);

 12.1.12 Suporte aos tamanhos de originais (A4, carta e ofício);

 12.1.13 O  equipamento  deverá  suportar  os  seguintes  tipos  de  mídia:  papel,

transparência, etiqueta, cartões e envelopes;

 12.1.14 Redução de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) e ampliação de pelo

menos 400% (quatrocentos por cento);

 12.1.15 Alimentação das bandejas de entrada: mínimo de 2 (duas) bandejas com

capacidade total para 600 folhas, sendo uma bandeja com capacidade mínima de

500 folhas;

 12.1.16 Bandeja de saída de papel: mínimo de 250 folhas;

 12.1.17 Linguagem: emulações  PCL / Postscript 3;

 12.1.18 Interface com rede 10/100;

13



 12.1.19 Protocolo de rede: IPv4/v6, SNMPv1/v2/v3 e BOOTP/DHCP;

 12.1.20 Enviar digitalização por e-mail;

 12.1.21 Salvar digitalização em pasta na rede nos formatos pdf, tiff e jpeg;

 12.1.22 Enviar para um servidor de FTP previamente configurado;

 12.1.23 Compatibilidade  de  autenticação  de  usuário  com  protocolos  LDAP  e

Kerberos, sendo aplicável para cada função do equipamento;

 12.1.24 Possuir um sensor de aproximação de crachá compatível com a tecnologia

Mifare  e  Acura,  possibilitando  a  identificação  do  usuário  pela  aproximação  do

crachá;

 12.1.25 O  equipamento  deverá  ser  acompanhado  de  todos  os  softwares

necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas;

 12.1.26 Tensão 127v;

 12.2 TIPO  II  -  Impressora  laser,  LED  ou  cera  colorida  com  liberação  de

impressão através de leitor de crachá RFID.

 12.2.1 Impressora colorida com tecnologia laser, LED ou cera;

 12.2.2 Velocidade  mínima  de  impressão  de  30  ppm  em  mono  e  colorido  em

formato A4;

 12.2.3 Ciclo mensal de impressão de até 100.000 páginas;

 12.2.4 Possuir memória RAM mínima de 256 MB;

 12.2.5 Processador de no mínimo 533 MHz;

 12.2.6 Qualidade mínima de impressão de 600x600 pontos por polegada (dpi);

 12.2.7 Tempo de saída da primeira página de no máximo 14 segundos em mono e

colorido;

 12.2.8 Impressão frente/verso automática;

 12.2.9 Suporte aos tamanhos de papel (A4, carta e ofício);

 12.2.10 Suporte aos tamanhos de originais (A4, carta e ofício);

 12.2.11 O  equipamento  deverá  suportar  os  seguintes  tipos  de  mídia:  papel,

transparência, etiqueta, cartões e envelopes;

 12.2.12 Alimentação das bandejas de entrada: mínimo de 2 (duas) bandejas, sendo

uma bandeja com capacidade mínima de 500 folhas;

 12.2.13 Bandeja de saída de papel: mínimo de 100 folhas;

 12.2.14 Linguagem: emulações PCL e Postscript 3;

 12.2.15 Interface com rede 10/100;

 12.2.16 Protocolo de rede: IPv4 e SNMP;

 12.2.17 Tensão de 127v;

 12.2.18 Possuir um sensor de aproximação de crachá compatível com a tecnologia

Mifare  e  Acura,  possibilitando  a  identificação  do  usuário  pela  aproximação  do

crachá.
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 12.3 TIPO  III  –  Impressora  LASER,  LED  Colorida  A3  com  liberação  de

impressão através de leitor de crachá RFID.

 12.3.1 Impressora colorida com tecnologia laser, LED ou cera;

 12.3.2 Velocidade mínima de impressão de 33 ppm em mono e colorido;

 12.3.3 Ciclo mensal de impressão de até 100.000 páginas;

 12.3.4 Possuir memória RAM mínima de 512 MB;

 12.3.5 Processador de no mínimo 500 MHz;

 12.3.6 Qualidade mínima de impressão de 1200x600 pontos por polegada (dpi);

 12.3.7 Suporte aos tamanhos de papel (A4, carta, ofício e  A3);

 12.3.8 O equipamento deverá suportar os seguintes tipos de mídia: Papel, papel

reciclado, transparência, etiqueta, cartões e envelopes;

 12.3.9 Gramatura do papel: 75 g/m²

 12.3.10 Bandeja de saída de papel: mínimo de 350 folhas;

 12.3.11 Linguagem: emulações PCL e Postscript 3;

 12.3.12 Interface com rede 10/100;

 12.3.13 Tensão de 127v;

 12.3.14 Possuir um sensor de aproximação de crachá compatível com a tecnologia

Mifare  e  Acura,  possibilitando  a  identificação  do  usuário  pela  aproximação  do

crachá;
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ANEXO II – QUANTITATIVO

1. QUANTIDADE MÍNIMA DE IMPRESSORAS POR TIPO

Impressora Descrição Qtde. de

equipamentos

TIPO I Impressora  laser  ou  LED  multifuncional  monocromática,  com

recursos  de  impressão,  cópia,  fax,  digitalização,  painel

customizável  para  integração  do  equipamento  e  liberação  de

impressão / cópia através de leitor de crachá RFID.

19

TIPO II Impressora  laser,  LED  ou  cera  colorida  com  liberação  de

impressão através de leitor de crachá RFID.

1

TIPO III Impressora  LASER,  LED  Colorida  A3  com  liberação  de

impressão através de leitor de crachá RFID.

1

3. ESTIMATIVA DE CÓPIAS

Cópias Quantidade estimada de cópias/ano

Preto / Branco 840.000 (Oitocentos e Quarenta mil) páginas A4

Colorida 12.000 (doze mil) páginas A4

*  As  quantidades  de  cópias  tratam-se  de  mera  estimativa  anual  contemplando  todo  o

consumo da  EMATER-MG,  não dando direito  à  empresa  a  ser  contratada  reivindicar  o

pagamento da diferença caso o consumo não alcance a quantidade mencionada.

* Para efeito de pagamento de impressões em formato A3, deverá ser considerado o valor

de 02 (duas) impressões em páginas A4.
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ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da contratada:

Endereço:

CNPJ:

E-mail:

Telefone:

Impressora Marca  /

modelo

Qtde. de

equipamentos

Valor unitário

mensal

Valor Total

Mensal

Valor Total 12

meses

TIPO I 19 R$: R$: R$:

TIPO II 1 R$: R$: R$:

TIPO III 1 R$: R$: R$:

Valor total dos equipamentos: R$:

Cópias Quantidade

estimada  de

cópias/mês

Valor unitário

por cópia

Valor Total

Mensal

Valor Total 12

meses

Preto 70.000 R$: R$: R$:

Colorido 1.000 R$: R$: R$:

Valor total cópias: R$:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA PARA 12 MESES

VALOR GLOBAL = Total de equipamentos + total cópias: R$:

OBSERVAÇÕES:

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, taxas e quaisquer outras despesas

relacionadas ao objeto da presente Licitação.

2)  Esta proposta tem validade de, no mínimo,  90 (noventa)  dias corridos, a contar da data da

Sessão Pública desta Concorrência.

3) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa

ou indenização financeira, caso a EMATER-MG decida não contratá-lo.

4) Dados para depósito em conta:

17



Nome do banco: Nome da agência: N.º da agência: N.º da conta corrente

..................................................,.........de....................................de 2016.

__________________________________________

(assinatura do representante legal da empresa)

(nome do representante legal da empresa)

OBSERVAÇÃO:

Este documento deverá ser preenchido preferencialmente em papel timbrado da empresa a

ser contratada e estar devidamente assinado por seu representante legal. Quando não for

em papel timbrado, deverá constar o carimbo com CNPJ dessa empresa.
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ANEXO IV – LEIAUTE ARQUIVO DE LOG DE IMPRESSÃO

1) Cabeçalho do Arquivo:

NR_LINHA;CD_MATRICULA;DS_JOBNAME;NR_DIA;NR_MES;NR_ANO;TP_IMPRESSAO;QT_P

AGINAS;DS_VALOR_UNI;DS_VALOR

2) Registros do Arquivo:

1;03375;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;2;5;2016;1;10;N.NN;N.NN

2;03375;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;9;5;2016;2;11;N.NN;N.NN

3;03443;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;9;5;2016;3;12;N.NN;N.NN

4;03443;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;30;5;2016;4;10;N.NN;N.NN

5;04168;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;18;5;2016;1;11;N.NN;N.NN

6;04977;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;10;5;2016;2;12;N.NN;N.NN

7;04977;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;10;5;2016;3;10;N.NN;N.NN

8;05279;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;5;2016;4;11;N.NN;N.NN

9;06021;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;11;5;2016;1;12;N.NN;N.NN

10;06915;NOME_TRABALHO_IMPRESSO;13;5;2016;2;10;N.NN;N.NN

OBS: A soma da coluna DS_VALOR deverá coincidir com o valor Total da Nota Fiscal 

correspondente ao mês de Faturamento.

19


