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1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto o Pregão Eletrônico para aquisição de 6 (seis)
computadores, 02 (duas) workstations e 04 (quatro) drones, sob a forma de entrega
integral conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

 

LOTE ITEM
CÓDIGO DO

ITEM NO
SIAD

QUANTIDADE
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

DESCRIÇÃO DO ITEM CATMAS

1 1 001701860 6 unidade

COMPUTADOR - MODELO:
AVANCADO; SOFTWARE:
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64
BITS OEM /PRE-INSTALADO;
MEMORIA: 16 GB/SDRAM
DDR4/2666 MHZ;
PROCESSADOR: 6 NUCLEOS, 12
THREADS e 12 MB de CACHE L3;
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DISCO RIGIDO: SSD 500 GB;
MONITOR: 2 MONITORES DE 24
POLEGADAS/ LCD OU LED / IPS;
RESOLUCAO DE IMAGEM: MINIMA
1920 X 1080

2 1 001789465 2 unidade

PROCESSADOR:  PROCESSADOR
DE 6 NÚCLEOS, 3,2GHZ, OU
MAIOR

PLACA DE VÍDEO:  PLACA DE
VÍDEO 8GB / PCI-E, OU MAIOR

MEMÓRIA RAM: 16GB  DDR4 /
2400MHZ, OU MAIOR

HD - 2.000GB (2TB) , OU MAIOR

SSD:  500GB OU MAIOR

FONTE: ATX 700W 80 PLUS

- GABINETE ATX

- 2 MONITORES LED 20
POLEGADAS

- MOUSE ÓPTICO USB

- TECLADO ABNT2

- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM
DEMAIS PEÇAS, COM MEMÓRIA
EXPANSÍVEL ATÉ 64GB

SISTEMA OPERACIONAL

- MICROSOFT WINDOWS 10
PROFESSIONAL

3 1 001641603 4 unidade

AERONAVE REMOTAMENTE
PILOTADA RPA ( DRONE ) -
AUTONOMIA DE VOO: MINIMO 30
MINUTOS; VELOCIDADE
CRUZEIRO: IGUAL OU SUPERIOR A
31 MOH (50 KM/H); TETO:
MAXIMO 19685 PES ( 6000 M);
ESTABILIDADE: SUPORTA
VENTOS MAXIMA DE 10 M/S;
MOTORIZACAO: ELETRICA SEM
ESCOVA; COMPONENTE:
CAMERA DE 20 MP - 4K;

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.1.1. Equipamentos de tecnologia e informática para subsidiar as ações de fiscalização,
permitindo o incremento da capacidade de identificação de ilícitos ambientais, sua mensuração
e qualificação, para uma adequada tomada de medidas administrativas e instrução dos
processos administrativos. Os equipamentos dos lotes 01 e 02 deverão ser entregues em
estrita conformidade com as descrições técnicas feitas no Anexo A ou superior (Especificações
Técnicas dos Equipamentos).

 

2. DOS LOTES: 
A Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, dispõe que a Administração
Pública poderá conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e

Anexo I - TERMO DE REFERENCIA (23001963)         SEI 1370.01.0048846/2020-49 / pg. 2



empresas de pequeno porte, possibilitando, dentre outras hipóteses, realizar processo licitatório
destinado exclusivamente a elas, desde que o valor da contratação não ultrapasse R$80.000,00
(oitenta mil reais).

 

Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos
Municípios, poderá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e
regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à
inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação
do respectivo ente.
 
Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei
Complementar, a administração pública:
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de
contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

 

No âmbito estadual, o Decreto Estadual nº. 47.437, de 26 de junho de 2018, regulamentou o
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido dispensado às microempresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoas físicas, microempreendedores
individuais e sociedades cooperativas nas aquisições públicas do Estado:

 

Art. 2º – Aplica-se o disposto neste decreto às contratações de serviços e
obras, bem como às aquisições de bens realizadas no âmbito da
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.
Art. 3º – São beneficiárias das regras dispostas neste decreto as
microempresas, as empresas de pequeno porte e as demais pessoas a
elas equiparadas, na forma e nos termos da Lei Complementar Federal nº
123, de 2006, e da Lei nº 20.826, de 2013, bem como as sociedades
cooperativas, nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de
junho de 2007.
§ 1º – Para fins do disposto neste decreto o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput se dará da seguinte forma:
I – microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123,
de 2006;
II – agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;
III – produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;
IV – microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A
da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;
V – sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro
de 1971.
(...)
Art. 8º – Os órgãos e entidades deverão realizar processo licitatório para
aquisição de bens e contratação de serviços e obras destinado
exclusivamente à participação das microempresas e empresas de
pequeno porte quando o valor estimado para o item de contratação não
ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 1º – Considera-se item de contratação, para efeitos deste decreto, o lote
composto por um item ou por um conjunto de itens que habitualmente são
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fornecidos por empresas do mesmo ramo de atividade, visando tornar
economicamente viável a competição.
§ 2º – No caso de contratações de natureza continuada, o valor estimado
para o processo licitatório mencionado no caput se refere ao período de
vigência contratual, não sendo computados os valores relativos a eventuais
prorrogações contratuais.

 

 Uma vez que o valor estimado para a contratação dos lotes 1 e 2 é inferior ao valor
estabelecido no artigo 6º da Lei Complementar Federal e do Decreto Estadual, ficam
estes destinados exclusivamente à participação das microempresas e empresas de pequeno
porte.

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A aquisição dos produtos relacionados se faz jus tendo em vista a necessidade de equipar as
equipes dedicadas às atividades de estratégia em fiscalização e Inteligência e Ações
Especiais. Estes equipamentos são essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem
cumpridas em  virtude das competências estabelecidas pelo Decreto 47.787 de 2019, a citar:

 

   "Art. 23 – A Diretoria de Estratégia em Fiscalização tem como
competência planejar e definir estratégias para as ações de controle e
fiscalização ambiental no Estado, com atribuições de:
I – estabelecer estratégias de fiscalização ambiental, utilizando técnicas de
amostragem para a ação fiscalizadora, com vistas a subsidiar as ações
das Diretorias Regionais de Fiscalização Ambiental da Semad;

III – fornecer subsídios para o desenvolvimento e a modernização das
ações de controle e fiscalização ambiental;

V – fornecer subsídios para o desenvolvimento, a manutenção e a gestão
da base de dados relativos às ações de controle e fiscalização ambiental
executada pelos agentes credenciados do Estado;

Art. 24 – A Diretoria de Inteligência e Ações Especiais tem como
competência planejar e definir as ações de inteligência para a fiscalização
ambiental no Estado, bem como executar as atividades de fiscalização
ambiental, em articulação com os demais órgãos e entidades do Sisema e
demais órgãos do Estado, com atribuições de:

I – identificar informações e articular com órgãos governamentais o acesso
às diversas bases de dados que possam subsidiar as ações de controle e
fiscalização ambiental;
II – analisar periodicamente as bases de dados relativos às ações de
controle e fiscalização ambiental executadas pelos agentes credenciados
do Estado;
III – orientar e executar as atividades de inteligência e contrainteligência de
interesse da fiscalização ambiental;
IV – planejar, orientar e executar a proteção de dados e conhecimentos
sensíveis relativos à fiscalização ambiental;"

 

Os equipamentos objeto deste pregão impactam  positivamente nos resultados a serem
alcançados pelas atividades citadas supra.

Assim como a maior parte das tecnologias, computadores e equipamentos de interconexão
passam por um ciclo de depreciação natural diretamente ligada a modernização e a evolução
tecnológica, cabendo aos gestores as disposições necessárias a fim de garantir a continuidade
das informações de forma proficiente.

 

Anexo I - TERMO DE REFERENCIA (23001963)         SEI 1370.01.0048846/2020-49 / pg. 4



 

Justificativa da escolha:

I. Redução de custos de manutenção e melhor eficiência pelo uso racional dos recursos, uma
vez que estes foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades do usuário;

II. Eficiência e celeridade nas entregas e requisições de dados por parte dos órgãos de
controle, poder judiciário e áreas correlatas às atividades de fiscalização ambiental.

III. Proporcionar o processamento célere e eficiente de imagens orbitais obtidas por Veículos
Autônomos Não Tripulados (VANT) e sensores imageadores acoplados em satélites artificias.
O uso dessas tecnologias requerem uso intensivo de memória. E sua implementação e difusão
são uma necessidade técnica para o planejamento e execução da ação fiscalizatória. Além de
proporcionarem a redução do uso de recursos humanos e logísticos.

IV. Permitir o processamento de robusto volume de dados disposto em distintos bancos de
dados e que inter-relacionados auxiliam na tomada de decisão, planejamento e execução das
atribuições de fiscalização ambiental. O mesmo vale para o fornecimento de informações, por
solicitações diversas, apresentação de dados, ferramentas de Business Intelligence (BI),
tratamentos estatísticos e outros relacionados à análise, gestão e produção de bancos de
dados.

 

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
No tocante à escolha da modalidade pregão para este processo, os fundamentos são
assentados em dois fatores: (i) a possibilidade jurídica de caracterização do objeto da licitação
como um serviço comum, nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei
Estadual nº. 14.147, de 2002; e (ii) a necessidade de se contratar aquele que oferecer o menor
valor pelo serviço, dentro dos parâmetros objetivamente fixados no edital.

 

Lembramos que o Pregão é modalidade de licitação restrita à contratação de bens e serviços
comuns, com disciplina e procedimentos próprios, visando a acelerar o processo de escolha de
futuros contratados da Administração em hipóteses determinadas e específicas, aplicando-se,
subsidiariamente, as normas da Lei nº. 8.666/1993.

 

Para mais, vale citar os dizeres dos Acórdãos do Tribunal de Contas da União nos. 313/2004 e
2.471/2008, ambos do Plenário, em análise quanto à abrangência do significado de bens e
serviços comuns:

 

11. O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-
se no conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores:
os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos no edital? As especificações estabelecidas são usuais no
mercado? Se esses dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço
poderá ser licitado na modalidade pregão.
12. A verificação do nível de especificidade do objeto constitui um ótimo
recurso a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um
bem de natureza comum. Isso não significa que somente os bens pouco
sofisticados poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos
complexos podem também ser enquadrados como comuns. (...)” (Acórdão
nº 313/2004 - Plenário)
19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que
sejam comumente encontrados no mercado, sem a necessidade de
alterações específicas para o fornecimento em questão”. (Acórdão nº
2.471/2008 - Plenário) 

 

Visto isso, a área demandante atestou que se trata de serviço comum, indicando a modalidade
Pregão Eletrônico, nos termos do art. 3º, §1º, do decreto nº 44.786, de 2006, bem como as
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competências definidas no Decreto Nº 47.787, de 13 de dezembro de 2019.

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à
baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no
mercado têm condições de fornecer os bens de forma independente.

 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. Para o Lote 1: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 30% (trinta por
cento)  das quantidades apresentadas neste Anexo I;

6.2. Para os Lote 2: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante
para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo de 50 %
(cinquenta por cento) das quantidades apresentadas neste Anexo I;

6.3. Para atendimento do quantitativo indicado acima, é admitido o somatório de
atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.

 

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. Documentos que deverão acompanhar a proposta:

7.1.1. Apresentar uma relação de Assistências Técnicas  no momento da
contratação, constando as seguintes informações e documentos sobre os Centros de
Assistência Técnica ou dos Técnicos Residentes:

7.1.1.1. Razão social do centro ou nome completo do técnico;

7.1.1.2. Endereço completo;

7.1.1.3. Telefone e e-mail de contato;

7.2. Planilhas de especificações técnicas, constantes do ANEXO A
(ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS), devidamente complementadas, de
forma clara e precisa, com uma coluna à direita, denominada “ofertado”, onde deverá constar
para cada subitem a especificação precisa ofertada (caso divirja da característica solicitada) ou
apenas “SIM” (caso coincida com o característica solicitada), bem como o número da página do
catálogo do produto ou certificado de órgão/entidade reguladora ou declaração do fabricante
que comprove o subitem de produto ofertado, acompanhada portanto desses documentos
legíveis (catálogo ou manual impresso publicado pelo fabricante do equipamento ofertado, em
língua portuguesa ou inglesa, certificados emitidos por entidades/órgão reguladores, laudos de
laboratórios acreditados e declarações do fabricante dos produtos).

7.3. Poderá ser aceita cópia de documento publicado no sítio do fabricante na Internet
que comprove as especificações do equipamento, desde que da mesma conste o endereço
eletrônico de acesso irrestrito, devendo estar disponível para acesso ao público em geral e
passível de verificação durante a sessão do pregão.

7.4.  Não serão aceitos atestados/certificados que apresentem informações
divergentes entre o item do certificado/atestado e o apresentado na proposta, exceto nos casos
em que forem apresentadas declarações das próprias entidades certificadoras comprovando
que as diferentes nomenclaturas correspondem aos mesmos modelos ofertados, não sendo
aceitos documentos do próprio licitante, sob pena de desclassificação da proposta
apresentada;

7.5. Todas as declarações emitidas por empresas diversas da licitante deverão ser
apresentadas autenticidade comprovada através de reconhecimento em cartório ou certificação
digital e acompanhadas dos documentos que comprovem a capacidade legal de quem as
assinou;

7.6. Todos os documentos deverão estar vigentes no dia previsto para abertura da
sessão deste pregão. 
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7.7. Caso os produtos ofertados não atendam às especificações exigidas neste edital,
o fornecedor detentor da melhor oferta por lote terá sua proposta desclassificada, sendo
convocado o fornecedor subsequente, que tiver ofertado menor preço, para realizar os
procedimentos relativos à aceitabilidade da proposta nos termos deste subitem 7.1, e assim
sucessivamente, até a validação de um produto que atenda os requisitos exigidos.

 

8. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
8.1. Prazo de Entrega:

8.1.1. Até 15 (quinze) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Nota
de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.

8.1.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o
fornecedor do produto poderá solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área
demandante aceitar a solicitação, desde que não haja prejuízo no abastecimento da rede.

8.2. Do Local e Horário de Entrega:
8.2.1. Os materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Cidade
Administrativa , endereço Avenida João Paulo II, 4143, bairro Serra Verde, Belo Horizonte -
Ed. Minas, segundo andar, Superintendência de Fiscalização ambiental, no horário
comercial.

8.2.2. Servidor responsável para a entrega: A entrega dos equipamentos deverá ser
previamente agendada com a seguinte servidora, de 9h às 12h e de 13h às 17h: Janaína
Aparecida Martins de Queiroz - Diretoria de Estratégia e Fiscalização Ambiental - DEFIS.
Tel: (31) 3915-1317/ (31)97587-5819 / E-mail: janaina.queiroz@meioambiente.mg.gov.br.  

 

8.3. Condições de recebimento:
8.3.1. Os produtos serão recebidos:

8.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação
da conformidade do material com a especificação, oportunidade em que se
observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em
confronto com a respectiva nota de empenho;

8.3.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 10 (dez) dias úteis,
contados a partir do recebimento provisório.

8.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão-de-obra necessária.

8.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pela SEMAD/SEFIS não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente,
garantindo-se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º8.078/90.

8.4. Cronograma físico-financeiro:
8.4.1. Não se aplica.

9. DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico,  a
crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, com
base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

 

10. DO CONTRATO:
10.1. O instrumento contratual será substituído por autorização de fornecimento emitida
pelo Portal de Compras/MG. Então, não se aplica contrato, uma vez que a entrega será única e
integral, considerada aquela com prazo inferior a 30 dias e que não gere obrigação futura.
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11. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº.
8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e
fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

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

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, que
possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser observadas
as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de
2012.

11.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção
das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 

11.5.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

 

12. DAS GARANTIAS:
12.1. Garantia financeira da execução:

12.1.1. Não será exigida garantia financeira da execução para este objeto.

 

12.2. Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
convencional

12.2.1. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) de
(30 dias - produtos não-duráveis) ;(90 dias - produtos duráveis) a partir da data de
recebimento do produto e garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante de no
mínimo 12 (doze) meses.

13.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
13.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora
ajustado, exceto para os serviços de entrega, assistência e manutenção técnica. Caso os
serviços de entrega, assistência e manutenção técnicas sejam, por força de previsão legal ou
contratual, de responsabilidade de terceiro, a CONTRATADA será solidariamente responsável
pelos mesmos, respondendo, assim, por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da
mencionada prestação de serviços.

 

14. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 
14.1. Da Contratada: 

14.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.

14.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para
ateste e pagamento.
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14.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do
objeto contratado.

14.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do
objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.

14.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer
ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e
especificações técnicas recomendadas neste documento.

14.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais.

14.1.7. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de
referência.

14.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

14.1.9. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento
dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da
CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.

14.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.

14.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução
do objeto contratado.

14.1.12. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos
seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;

14.2. Da Contratante: 
14.2.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo
fornecimento do objeto deste Termo de Referência.

14.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo
com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.

14.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o
recebimento dos itens solicitados.

14.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega
dos itens solicitados.

14.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

14.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

14.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.

14.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

14.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.

14.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização do serviço.
 

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

15.1.1. advertência por escrito;

15.1.2. multa de até:

15.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;

15.1.2.2. 20% (vinte por cento)  sobre o valor do fornecimento após ultrapassado
o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega do objeto, ou entrega com
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-
lhe o valor ou, ainda fora das especificações contratadas ;

15.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.

15.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;

15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;

15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5.

15.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de
2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

15.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a
terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.

15.7. As sanções relacionadas nos itens 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de Fornecedores no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.

15.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

15.8.1. Retardarem a execução do objeto;

15.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

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

15.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

15.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual
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nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.

16. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
16.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente
após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527/2014)", tendo
em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº 48.012/2020:  § 1º – O caráter sigiloso do valor
estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art.
7º da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
 

 

ANEXO A

LOTE 01: COMPUTADOR MODELO AVANÇADO - WINDOWS

CARACTERÍSTICAS

1. Processador
1.1 Arquitetura
Processador de 6 núcleos, 3,2GHz, ou maior
1.2 Consumo
Consumo máximo de energia 100 W (Thermal Design Power)
1.3 Controlador de memória
Capacidade de acesso em dois canais (dual channel)
 
2. Desempenho
2.1 Índice Passmark
2.2 Pontuação Passmark mínimo 15100
 
3. Memória /Capacidade
3.1 8GB DDR4 / 2400Mhz, ou maior
3.2 SSD - 240GB, ou maior
3.3 HD - 1.000GB (1TB)  - 3,5pol, ou maior
 
4. Placa de vídeo 2GB / PCI-E, ou maior
5. Fonte ATX - 600W 80 Plus , ou maior
6. Gabinete ATX
7. 2 Monitores LED 20 polegadas
8. Mouse óptico USB
9. Teclado ABNT2
10. Placa mãe compatível com demais peças, com memória expansível até 64GB
11. Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional
12. Interfaces SATA e M.2
12.1 01 Slot M.2
13.Padrões suportados
13.1 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento
14 . Padrão Plug and Play, gravada em memória flash.
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15. BIOS do fabricante do equipamento, ou, não sendo do próprio fabricante, este deverá ter direitos
(copyright) sobre a BIOS, comprovados através de atestado BIOS para a marca e modelo defornecido
pelo fabricante da microcomputador específico ofertado no edital. As atualizações, quando necessárias,
devem ser disponibilizadas no site do fabricante
16. Atualização Obrigatória durante o período de garantia
17. Resolução suportada 1920X1080 a 60Hz Mínimo

18. Conectores de Saída

18.1 02 interfaces, sendo 01 digital, suportando a utilização de dois monitores simultaneamente e
individualmente (modo estendido)
19. Conectores de Saída
19.1 01 P2 Mínimo
20. Conectores de Entrada
20.1 . 01 P2 Mínimo
21. USB - Padrão USB 2.0 e 3.0 Mínimo
22. Portas
22.1 06 Portas externas, sendo 02 Frontais USB 3.0 Mínimo
23. Manutenção
23.1 Alto-falante
23.1.1 O equipamento deverá possuir no mínimo um alto-falante integrado ao gabinete da CPU, sendo
desativado automaticamente quando caixas de som forem conectadas na interface de áudio frontal.
23.2 Tensão de entrada
23.2.1 AC 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático
23.3 Tomada De acordo com a norma NBR 14136
23.4 Fonte de Alimentação Integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60Hz)
24. Fornecimento de mídias de recuperação integral dos softwares pré-instalados, tais como sistema
operacional, drivers de dispositivos e aplicativos, conforme utilizando-se de amostra de equipamento
Imagem montada pela Contratante devidamente fornecido para tal, acompanhada das respectivas
licenças de uso dos softwares não adquiridos juntamente com o equipamento, quando for necessário.
25. Equipamento dotado de detector de temperatura do processador e velocidade de FAN Cooler.
26. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a correta refrigeração dos componentes internos
e perfeito funcionamento do equipamento.
 

 

LOTE 02: WORKSTATION - WINDOWS

CARACTERÍSTICAS

1. Processador
1.1 Arquitetura
Processador de 6 núcleos, 3,2GHz, ou maior
1.2 Consumo
Consumo máximo de energia 100 W (Thermal Design Power)
1.3 Controlador de memória
Capacidade de acesso em dois canais (dual channel)
 
2. Desempenho
2.1 Índice Passmark
2.2 Pontuação Passmark mínimo 15100
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3. Memória /Capacidade
3.1 16GB  DDR4 / 2400Mhz, ou maior
3.2 SSD - 500GB ou maior
3.3 HD - 2.000GB (2TB) , ou maior
 
4. Placa de vídeo 8GB / PCI-E, ou maior
5. Fonte ATX 700W 80 PLUS ou maior
6. Gabinete ATX
7. 2 Monitores LED 20 polegadas
8. Mouse óptico USB
9. Teclado ABNT2
10. Placa mãe compatível com demais peças, com memória expansível até 64GB
11. Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional
12. Interfaces SATA e M.2
12.1 01 Slot M.2
13.Padrões suportados
13.1 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 4.0 ou superior e PCI 3.0 no barramento
14 . Padrão Plug and Play, gravada em memória flash.
15. BIOS do fabricante do equipamento, ou, não sendo do próprio fabricante, este deverá ter direitos
(copyright) sobre a BIOS, comprovados através de atestado BIOS para a marca e modelo defornecido
pelo fabricante da microcomputador específico ofertado no edital. As atualizações, quando necessárias,
devem ser disponibilizadas no site do fabricante
16. Atualização Obrigatória durante o período de garantia
17. Resolução suportada 1920X1080 a 60Hz Mínimo

18. Conectores de Saída

18.1 02 interfaces, sendo 01 digital, suportando a utilização de dois monitores simultaneamente e
individualmente (modo estendido)
19. Conectores de Saída
19.1 01 P2 Mínimo
20. Conectores de Entrada
20.1 . 01 P2 Mínimo
21. USB - Padrão USB 2.0 e 3.0 Mínimo
22. Portas
22.1 06 Portas externas, sendo 02 Frontais USB 3.0 Mínimo
23. Manutenção
23.1 Alto-falante
23.1.1 O equipamento deverá possuir no mínimo um alto-falante integrado ao gabinete da CPU, sendo
desativado automaticamente quando caixas de som forem conectadas na interface de áudio frontal.
23.2 Tensão de entrada
23.2.1 AC 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático
23.3 Tomada De acordo com a norma NBR 14136
23.4 Fonte de Alimentação Integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60Hz)
24. Fornecimento de mídias de recuperação integral dos softwares pré-instalados, tais como sistema
operacional, drivers de dispositivos e aplicativos, conforme utilizando-se de amostra de equipamento
Imagem montada pela Contratante devidamente fornecido para tal, acompanhada das respectivas
licenças de uso dos softwares não adquiridos juntamente com o equipamento, quando for necessário.
25. Equipamento dotado de detector de temperatura do processador e velocidade de FAN Cooler.
26. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a correta refrigeração dos componentes internos
e perfeito funcionamento do equipamento
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RESPONSÁVEIS:

KARINA PEREIRA TENEBRA
MASP: 1.376.412-1

 
JANAÍNA APARECIDA MARTINS DE QUEIROZ 

MASP: 1.387.921-8

 

DAS AUTORIZAÇÕES:

DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações
prestadas nas declarações e assinaturas acima.

Declaro que o preço de referência está dentro das previsões orçamentárias da unidade
administrativa solicitante

 

FLÁVIO AUGUSTO AQUINO - MASP: 1.339.995-1
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

DA AUTORIDADE COMPETENTE 

AUTORIZO a abertura do processo licitatório oriundo do presente termo de referência criado por
esta unidade.

 

CEZAR AUGUSTO FONSECA E CRUZ - MASP: 1.147.680-1
SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Cezar Augusto Fonseca e Cruz,
Subsecretário(a), em 14/12/2020, às 19:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Augusto Aquino, Superintendente,
em 14/12/2020, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
23001963 e o código CRC FE318510.

Referência: Processo nº 1370.01.0048846/2020-49 SEI nº 23001963
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