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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 
DATA ÓRGÃO SOLICITANTE NÚMERO DA UNIDADE DE COMPRA

27/07/2021 Seplag 1501566
 
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA OU DIRETORIA

Nome: Rosalvo França Júnior
E-mail:
rosalvo.franca@planejamento.mg.gov.br
Ramal para contato: 31 3915-0408

Diretoria Central de Gestão de Serviços e
Infraestrutura de TIC

 
1. OBJETO:
1.0.1. O presente termo de referência tem por objeto o Registro de Preços
para aquisição de Desktop, Notebook e Tablet, sob demanda, futura e
eventual,  conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento.

Tabela – Quantidade de itens e unidades de licenças

LOTE ITEM
CÓDIGO
DO ITEM
NO SIAD

QUANTIDADE
UNIDADE

DE
AQUISIÇÃO

1 TABLET PC 1802429  1 unidade

2
TABLET PC
(EXCLUSIVO
ME/EPP)

1802429  1 unidade

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.0.2. Os equipamentos deverão ser entregues em estrita conformidade com
as descrições técnicas contidas no ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS
EQUIPAMENTOS.

1.0.2.1. Lote 1: TABLET PC - PROCESSADOR: QUAD CORE, CLOCK MIN 1.6
GHZ; MEMORIA RAM: 3GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: 32GB INSTALADA E
EXPANSIVEL PARA 256 GB; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMO 8
POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 800 x 1280 (WXGA) PIXEL;
CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, 3G/4G, WI-FI; CONEXAO: USB TIPO C; SISTEMA
OPERACIONAL: ANDROID 9 OU SUPERIOR; ACESSORIOS (1): CAPA PROTETORA;
ACESSORIOS (2): BASE CARREGADOR USB; ACESSORIOS (3): CABO USB
COMPATIVEL QUE PERMITA CONEXAO A UM PC;
1.0.2.2. Lote 2: TABLET PC - PROCESSADOR: QUAD CORE, CLOCK MIN 1.6
GHZ; MEMORIA RAM: 3GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: 32GB INSTALADA E
EXPANSIVEL PARA 256 GB; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMO 8
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POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 800 x 1280 (WXGA) PIXEL;
CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, 3G/4G, WI-FI; CONEXAO: USB TIPO C; SISTEMA
OPERACIONAL: ANDROID 9 OU SUPERIOR; ACESSORIOS (1): CAPA PROTETORA;
ACESSORIOS (2): BASE CARREGADOR USB; ACESSORIOS (3): CABO USB
COMPATIVEL QUE PERMITA CONEXAO A UM PC;

 
2. DOS LOTES: 

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
2.1.1. Observando os critérios de divisibilidade, informamos que o agrupamento
dos itens respeitam a legislação vigente e garantem a ampla participação das
empresas existentes no mercado, sem prejuízo para o projeto ou perda de economia
de escala, propiciando o fornecimento de diversos itens licitados de forma autônoma.
2.1.2. Importante destacar que para a construção dos lotes, foram levados em
consideração a diferenciação das características técnicas dos bens a serem
adquiridos, além do perfil de utilização dos equipamentos de informática, em
atendimento às necessidades dos Órgãos Participantes.

2.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

2.2.1. O lote 2 está reservado à participação de ME/EPP fundamentados
pelo art. 48, inciso I, da LC 123/2006 c/c art. 8º do Decreto Estadual nº 47.437/2018
e art. 48, inciso III, da LC 123/2006 c/c art. 11 do Decreto Estadual nº 47.437/2018.

 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
 
3.0.1. A aquisição dos produtos relacionados se faz jus tendo em vista a
necessidade de equipar e renovar o parque informático dos órgãos e entidades
estaduais. Equipamentos estes essenciais ao desenvolvimento das atividades a
serem cumpridas pela administração pública, impactando positivamente nos
resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão e demais órgãos participantes.
3.0.2. 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.
 
 
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.0.1. Diante do exposto, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
SEPLAG, realizará, em virtude do disposto no Decreto Estadual 46.311/2013, licitação
na modalidade Pregão Eletrônico para registro de preços, cujo critério adotado será o
de menor preço global por lote, para aquisição dos lotes em questão, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.
4.0.2. Vale ressaltar que certame foi divido em lotes almejando não só
o atendimento da demanda específica de cada órgão, mas também a ampla
participação de revendedores de fabricantes distintos.
4.0.3. Justificativa da escolha:

I. Redução do esforço administrativo para a realização de diversos processos licitatórios

PADRÃO - Termo de Referência RP de Bem SEPLAG/DCGSITIC 32454539         SEI 1500.01.0106169/2021-27 / pg. 2



sendo que a execução conjunta culmina em um único certame;
II. Padronização do parque tecnológico na Administração Pública;
III. 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;

IV. Ganho de economia de escala, pois, ao prospectar grandes volumes licitados, a
Administração Pública amplia seu poder de compra junto aos fornecedores e consegue
reduções consideráveis de preços, fato que certamente não ocorreria quando do
fracionamento de certames.

 
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 serviços de forma
independente.
 
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.0.1. Para todos os lotes: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica
da Licitante para fornecimento dos itens ofertados, atendendo ao quantitativo mínimo
de 10% (dez por cento) das quantidades apresentadas neste Anexo I;
6.0.2. 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:
7.0.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.0.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo
quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios
previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em
primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a
ser indicado e dentro de 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação.
7.0.3. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
7.0.4. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem
no sistema.
7.0.5. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de
aceitabilidade conforme ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS
EQUIPAMENTOS.
7.0.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega,
sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
7.0.7. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes
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no Termo de Referência.
7.0.8. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
7.0.9. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual
poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
7.0.10. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for
o caso.
7.0.11. 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).
7.0.12.  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.
7.0.13. 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;
7.0.14. Todas as declarações emitidas por empresas diversas da licitante
deverão ser apresentadas com firma reconhecida em cartório e acompanhadas dos
documentos que comprovem a capacidade legal de quem as assinou;
7.0.15. Todos os documentos deverão estar vigentes no dia previsto para
abertura da sessão deste pregão.
7.0.16. 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, e assim sucessivamente, até a validação de um produto
que atenda os requisitos exigidos.
 
8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

8.1. Da amostra:
8.1.1. Inicialmente será exigida documentação que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas conforme estabelecido no item 7.0.1, dispensando
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portanto a apresentação de amostras.
8.1.1.1. Se necessário, será solicitada a amostra conforme definido no
item 7.0.2.
 

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. Prazo de Entrega: 

9.1.1. Até 45 dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da
Nota de Empenho, Autorização de Fornecimento ou documento equivalente.
9.1.2. 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.

9.2. Do Local e Horário de Entrega:
9.2.1. Os equipamentos deverão ser entregues no horário
compreendido entre as 08h00min e as 17h00min de segunda a sexta-feira,
em todo o território do Estado de Minas Gerais de acordo com os locais de
entrega presente no Anexo nº B - LOCAIS DE ENTREGA.

9.3. Condições de recebimento:
9.3.1. Os produtos serão recebidos:

9.3.1.1. 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;
9.3.1.2. 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.

9.3.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor,
devendo ser providenciada a mão-de-obra necessária.
9.3.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão
contratante 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.º 8.078/90.

9.4. Cronograma físico-financeiro:
9.4.1. Não se aplica.

 
10. DO PAGAMENTO:

10.1. 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.

 
11. DO CONTRATO:
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11.1. Entrega Imediata: 
11.1.1. 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, para cada autorização de fornecimento emitida, será
única e integral, considerada aquela com prazo inferior a 30 dias e que não gere
obrigação futura.
 

11.2. Entrega Parcelada: 
11.2.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93 e art. 4º, XXI, daLei 10.520/2002.
11.2.2. O contrato tem vigência por meses, a partir da publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
11.2.3. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo
de 12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº8.898/ 2013 e nos  arts.  40, XI, e 55, III, da
Lei nº 8.666/93, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
11.2.4. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.

 
12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

12.1. 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.
12.2.  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.
12.3. 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.
12.4. 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.
12.5. 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
12.6. 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. 

12.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros
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necessários ao pleno cumprimento do contrato.
 
13. DAS GARANTIAS:

13.0.1.  O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a
execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, em valor correspondente a 5% do valor total do contrato.
13.0.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia,
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.

13.0.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de três décimos por cento por
dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
13.0.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

13.0.3.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

13.0.3.1.  prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do
contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.0.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes
de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
13.0.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração
à contratada; e 
13.0.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando
couber.

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

13.1.1.  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,sem prejuízo
de outra garantia complementar fornecida pelo licitante/fabricante em sua
proposta comercial.

 
14.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
14.0.1. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto
desta Ata de Registro de Preços.
 
15. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

15.1. Da Contratada: 
15.1.1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.
15.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao
CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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CONTRATANTE para ateste e pagamento.
15.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
15.1.4. 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.
15.1.5. 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.
15.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento
e descarregamento dos materiais.
15.1.7. 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.
15.1.8. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência.
15.1.9. 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.
15.1.10. 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.
15.1.11. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo
na execução do objeto contratado.
15.1.12. 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;

15.2. Da Contratante: 
15.2.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas
notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de
Referência.
15.2.2. Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem
em desacordo com a especificação e da proposta de preços da
CONTRATADA.
15.2.3. Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.
15.2.4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades
encontradas na entrega dos itens solicitados.
15.2.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
15.2.6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
15.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
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15.2.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
15.2.9. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas
e previdenciários através dos documentos pertinentes.
15.2.10. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. 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 responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:

16.1.1. advertência por escrito;
16.1.2. multa de até:

16.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
16.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou
do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço
de garantia de execução exigida;
16.1.2.3. 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;
16.1.2.4. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais
obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente.

16.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
16.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
16.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

16.2. 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.
16.3. 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.
16.4. 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.
16.5. 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.

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

16.6. 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.
16.7. 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.
16.8. 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:

16.8.1. Retardarem a execução do objeto;
16.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

16.8.2.1. 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.

16.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
16.9. 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 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.

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
17.0.1. 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.

 
 

 
 

Rosalvo França Junior
Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
 

Weslley Costa Nogueira
Diretor Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Referência: Processo nº 1500.01.0106169/2021-27 SEI nº 32454539
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

Anexo nº A - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DOS
EQUIPAMENTOS/SEPLAG/DCGSITIC/2021

PROCESSO Nº 1500.01.0106169/2021-27
ANEXO A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS

 
Lote 01: 1802429 TABLET PC - PROCESSADOR: QUAD CORE, CLOCK MIN 1.6 GHZ;
MEMORIA RAM: 3GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: 32GB INSTALADA E EXPANSIVEL PARA
256 GB; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMO 8 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM:
800 x 1280 (WXGA) PIXEL; CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, 3G/4G, WI-FI; CONEXAO: USB
TIPO C; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9 OU SUPERIOR; ACESSORIOS (1): CAPA
PROTETORA; ACESSORIOS (2): BASE CARREGADOR USB; ACESSORIOS (3): CABO USB
COMPATIVEL QUE PERMITA CONEXAO A UM PC;

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA TABLET

1
 PROCESSADOR TIPO I
1.1 Quantidade mínima de núcleos reais 4
1.2 Clock min 1.6 GHZ

2  MEMÓRIA RAM TIPO I
2.1 Tamanho mínimo (em módulo único ou dois módulos idênticos): 3 GB

3
 ARMAZENAMENTO TIPO I
3.1 Capacidade nominal de armazenamento: 32 GB
3.2 Expansível mínimo 256 GB

4
 TELA  
4.1 Polegadas Mínimo 8 polegadas
4.2 Resolução 800 x 1280 Pixel

5

 CONECTIVIDADE  
5.1 Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac Exigido
5.2 Bluetooth 4.0 Exigido
5.3 Controladora de rede wireless b/g/n/ac integrada. Não será aceita solução USB para as interfaces de

conectividade. Exigido
5.4 3G/4G Exigido
5.5 GPS Exigido

6

 INTERFACE TIPO I
6.1 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interfaces USB tipo C; Exigido
6.2 Possuir interfaces para áudio estéreo de 16 bits (mic-in e line-out). Exigido
6.3 Sim Card Nano
6.4 DUAL SIM Não exigirdo

7
 SISTEMA OPERACIONAL TIPO I
7.1 Sistema operacional ANDROID 9.0 OU

SUPERIOR
8  BATERIA  

8.1 Capacidade mínima de 4200 mAh Exigido

9
 CÂMERA  
9.1 Câmera traseira. Mínimo de 8Mp
9.2 Câmera Frontal. Mínimo de 5Mp

 
 
Lote 02: 1802429 TABLET PC - PROCESSADOR: QUAD CORE, CLOCK MIN 1.6 GHZ;
MEMORIA RAM: 3GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: 32GB INSTALADA E EXPANSIVEL PARA
256 GB; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMO 8 POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM:
800 x 1280 (WXGA) PIXEL; CONECTIVIDADE: BLUETOOTH, 3G/4G, WI-FI; CONEXAO: USB
TIPO C; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 9 OU SUPERIOR; ACESSORIOS (1): CAPA
PROTETORA; ACESSORIOS (2): BASE CARREGADOR USB; ACESSORIOS (3): CABO USB
COMPATIVEL QUE PERMITA CONEXAO A UM PC;

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA TABLET

1
 PROCESSADOR TIPO I
1.1 Quantidade mínima de núcleos reais 4
1.2 Clock min 1.6 GHZ

2  MEMÓRIA RAM TIPO I
2.1 Tamanho mínimo (em módulo único ou dois módulos idênticos): 3 GB

3
 ARMAZENAMENTO TIPO I
3.1 Capacidade nominal de armazenamento: 32 GB
3.2 Expansível mínimo 256 GB

4
 TELA  
4.1 Polegadas Mínimo 8 polegadas
4.2 Resolução 800 x 1280 Pixel

5

 CONECTIVIDADE  
5.1 Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac Exigido
5.2 Bluetooth 4.0 Exigido
5.3 Controladora de rede wireless b/g/n/ac integrada. Não será aceita solução USB para as interfaces de

conectividade. Exigido
5.4 3G/4G Exigido
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5.5 GPS Exigido

6

 INTERFACE TIPO I
6.1 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interfaces USB tipo C; Exigido
6.2 Possuir interfaces para áudio estéreo de 16 bits (mic-in e line-out). Exigido
6.3 Sim Card Nano
6.4 DUAL SIM Não exigirdo

7
 SISTEMA OPERACIONAL TIPO I
7.1 Sistema operacional ANDROID 9.0 OU

SUPERIOR
8  BATERIA  

8.1 Capacidade mínima de 4200 mAh Exigido

9
 CÂMERA  
9.1 Câmera traseira. Mínimo de 8Mp
9.2 Câmera Frontal. Mínimo de 5Mp

 
 
Referência: Processo nº 1500.01.0106169/2021-27 SEI nº 32838369
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Gestão de Serviços e Infraestrutura de TIC

Anexo nº B - LOCAIS DE ENTREGA/SEPLAG/DCGSITIC/2021

PROCESSO Nº 1500.01.0106169/2021-27
Anexo B - LOCAIS DE ENTREGA 

ÓRGÃO MUNICÍPIO ENDEREÇO DE ENTREGA
   
   
   

Será inserido após o fechamento da adesão dos órgãos.
Referência: Processo nº 1500.01.0106169/2021-27 SEI nº 32838106
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