
 

 

08 de setembro de 2020, da EV 

 
 

EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
IMPRESSÃO PARA O GOB-MG 

 
 
Introdução Estamos convocando empresas que atuam no ramo de locação de 

equipamentos de impressão para que, embasados no escopo deste documento, 

possam apresentar suas propostas. 

 
Da necessidade O fato é que o serviço de impressão passou por mudanças culturais 
nos últimos tempos, e temos nos atentando em projetos como o PAPEL ZERO, o que 
impactou na redução de impressão de documentos físicos. Com isso nossa demanda 
mensal passou para 6.000 impressos P&B e 300 Coloridos. 
 
 
Do levantamento de requisitos Realizamos um estudo para identificar a necessidade 
de impressão de cada setor da instituição, trazendo a definição do equipamento mais 
adequado para contratação. 
 

SECRETARIA 
SETOR 

DOCUMENTOS IMPRESSOS TIPO DE 
PAPEL 

TIPO DE 
IMPRESSÃO 

PREENCHIMENTO 
DE PÁGINA 

Finanças Boletos, notas fiscais e 
contracheques. 

A4 P&B Impressão Básica 

Gabinete Atos, decretos e leis. A4 e couché Color e P&B Impressão Média 

Guarda dos Selos Diplomas. A4 e couché P&B Impressão Média 

Administração Relação patrimonial, relatórios de 
suprimento e impressos que 

requerem rubricas. 

A4 P&B Impressão Básica 

Assistência e 
Previdência 

Requisições para auxilio do 
obreiro. 

A4 P&B Impressão Básica 

Comunicação e 
informática 

Informativos Institucionais A4 Color e P&B Impressão Média 

Tribunas Impressão de processos. A4 P&B Impressão Básica 

PAEL Impressão de Atas A4 P&B Impressão Básica 

 
De acordo com a tabela acima, fica evidente que temos a necessidade de uma 
impressora com capacidade de imprimir papel A4, e que faça trabalhos coloridos, 
além do P&B. 
 
Da modalidade contratual Outsourcing. 
 
 



 

 

Do modelo de equipamento Uma impressora multifuncional colorida, que realize 
trabalhos Impressos, cópias e escaneamento no tamanho A4, preferivelmente das 
marcas; Ricoh, Brother ou similar. 
 
 
Do modelo de custo e tarifação O equipamento deverá ter um custo mensal fixo “X”, 
que será somado à quantidade de material impresso realizado no mês, contabilizado 
através do contator da impressora. Os trabalhos P&B possuem valor diferençado aos 
coloridos. Além disso, a empresa contratada deverá se responsabilizar por 
disponibilizar um software tarifador on-line, que realizará a leitura do equipamento de 
forma automática. 
 

 
MODELO BASE PARA CONTRATAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA LOCAÇÃO 

EQUIPAMENTO VALOR QUANTIDADE 

 
 
01- Impressora Color A4 – 
Multifuncional 

 
FIXO 

+ X por impressão P&B 
+ X por impressão Color 

 
Sem definição de 

quantitativo mínimo ou 
máximo. 

 

Da data de faturamento O vencimento da fatura deverá ser dia 25 de todo mês. 

 

Da contratação e prazo Em virtude do momento em que estamos vivenciando, que 

pode propiciar mudanças repentinas nos processos de negócios, definimos que o 

contrato deve ser realizamos com clausula máxima de 12 meses. 

 

 

As propostas deverão ser encaminhadas no e-mail: comunicacao@gobmg.org.br até o 

dia 22 de setembro de 2020. No dia posterior, as propostas estando em conformidade, 

serão analisadas, e se selecionada, encaminhada para contratação. 

 
Belo Horizonte, ao oitavo dia do mês de setembro de dois mil e vinte, da E:.V:., ano do 
76º aniversário de fundação do Grande Oriente do Brasil-Minas Gerais. 
 
 

 
ANTÔNIO VENÂNCIO DE SOUZA JÚNIOR 

Secr:. de Comunicação e Informática/GOB-MG 
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