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1. PREÂMBULO
 

O INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG,
torna pública a realização de licitação na modalidade  pregão eletrônico do tipo MENOR
PREÇO, no modo de disputa aberto, em sessão pública, por meio do
site www.compras.mg.gov.br, visando a aquisição de Servidor de Rede, nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de
2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.

Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e
pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de
2013, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 47.437, 26 de junho
de 2018, nº Decreto 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996,
Decreto 47.899 de 26 de março de 2020, pelas Resoluções SEPLAG nº. 13, de 07 de
fevereiro de 2014 e nº 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG /
SEF n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n.º 9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições
estabelecidas neste edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável 
para todos os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro Marcelo Ferreira Campos,
designado por meio da Portaria  IPEM nº 17/2020 e Equipe de Apoio constituída pelos
seguintes servidores: Alairce Aguiar de Lacerda, Marley Pereira Leite e Renato Guimarães
Almeida.

1.1.1. A sessão de pregão terá início no dia 11 de novembro de 2020, às 09
horas. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.

1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo
do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de Servidor de Rede,
conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com
as exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.

2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal
de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência, o
licitante deverá obedecer a este último.
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3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações referentes a
este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do
Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail  compras@ipem.mg.gov.br,
observado o prazo previsto no item 3.1.

3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de
impugnação informar ao IPEM/MG a indisponibilidade do sistema.

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito por
qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo próprio (acesso
via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).

3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante
que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).

3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e
documentações pertinentes as solicitações.

3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais
alteradas, ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo (esclarecimento
ou impugnação), data de envio e sua situação.

3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação
também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá um e-mail de
notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos.

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas não
serão analisadas e serão arquivadas pela autoridade competente.

3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos nesse item, acarreta
a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início
e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e expiram os
prazos em dia de expediente na Administração.

 

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG
nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF.

4.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado
o disposto no item 5.6 deste edital.

4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um
licitante na presente licitação.

4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários
indicados no caput do art. 3º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se
dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos
incisos I e II do caput § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006;

4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de
julho de 2006;

4.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212,
de 24 de julho de 1991;

4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

4.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº
11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;

4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;

4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art.
87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas
Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002;

4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar coma
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento
no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores
membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas
exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituição da República;

4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.4.8. Empresas reunidas em consórcio.

 

4.5. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.

4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
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eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para fins
de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que trata a Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 15 da Lei Estadual
20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui restrição no (s) documento
(s) de regularidade fiscal, com o compromisso de que irá promover a sua
regularização caso venha a formular o lance vencedor, cumprindo
plenamente os demais requisitos de habilitação, conforme determina o inciso
XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.

4.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar,
juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes declarações constantes do
anexo III do Edital:

4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

4.7.2. que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;

4.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.7.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o fornecedor deverá credenciar-se, nos
termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG
nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção
Cadastro de Fornecedores, no prazo mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da
sessão do Pregão.

5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para
atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha
eletrônica de acesso.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de
inteira responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados
por seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor
implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade
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técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no
site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via e-
mai l: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento de
Segunda-feira à Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.

5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 5.3 que desejar
obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de 2018 e pela
Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016, deverá
comprovar a condição de beneficiário no momento do seu credenciamento ou quando da
atualização de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF,
desde que ocorram em momento anterior ao cadastramento da proposta comercial.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário
até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios lista
dos no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura
da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, cuja consulta é
pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção por
utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos
documentos que estiverem vigentes.

6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais documentos
exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser anexados em até 5
arquivos de 20 Mb cada.

6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.

6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.

6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6.10. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos,
podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

6.11. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
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6.11.1. Valor unitário e total do item;

6.11.2. Marca;

6.11.3. Modelo;

6.11.4. Anexar em PDF arquivo contendo especificações do objeto, bem como
outras informações pertinentes;

6.11.5. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta inicial
constante de folder, catálogo, ficha para o lote único.

6.11.6. 6.11.6. Conforme alerta durante o cadastramento da proposta, não é
permitido vincular arquivo(s) que contenha(m) qualquer tipo de identificação do
fornecedor.

6.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

6.13. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos
sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam
recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e
exclusivamente da CONTRATADA.

6.13.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de todos
os custos unitários do itens envolvidos em cada lote do presente certame.

6.13.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda
corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

6.14. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos
do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar na proposta,
conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e sem ICMS que serão
classificados conforme itens abaixo.

6.14.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço resultante da
dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de
julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de
junho de 2014.

6.14.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos
preços e a homologação serão realizados a partir dos preços dos quais foram
deduzidos os valores relativos ao ICMS.

6.14.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 6.14.1. e 6.14.2.

6.14.4. O disposto nos subitens 6.14.1 e 6.14.2. não se aplica aos contribuintes
mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.

6.14.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 6.14.4 deverão anexar
às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual conste a opção
pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este
regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

6.14.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS , caso seja vencedor, deverá
enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua proposta
comercial assinada e atualizada com os valores finais ofertados durante a sessão
deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da dedução do
ICMS, o preço com ICMS.

7. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do
licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os
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requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e
não poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações
contidas neste edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta
do licitante detentor do menor preço para cada lote.

7.2.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo
real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas
as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do
fornecedor.

7.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote .

7.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir a melhor oferta deverá ser de R$30,00 (trinta reais) para o lote único.

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da etapa competitiva.

7.10. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o
subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive em lances intermediários.

7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública será encerrada automaticamente.

7.12. Encerrada a fase competitiva sem prorrogação automática pelo sistema, nos
temos do subitem 7.9., o pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances,
em prol da consecução do melhor preço.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
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do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

7.18. Do empate ficto
7.18.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas
e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada
a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 47.437/2018.

7.18.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.

7.18.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.18.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte
que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

7.18.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.19. Do empate real
7.19.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.19.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.19.2.1. no país;

7.19.2.2. por empresas brasileiras;

7.19.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

7.19.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.19.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
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encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação
em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7.22. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.22.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, apurado de acordo
com o Anexo II - Proposta Comercial.

7.22.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
48.012/2020.

7.22.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para todos
os fins aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas neste Edital,
contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar preços
manifestamente inexequíveis.

7.22.2.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global
ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

7.22.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993 para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

7.22.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30%
(trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a
inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da
planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação,
será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.

7.22.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita;

7.22.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

7.22.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no sistema, no
prazo de duas horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.22.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.22.5.2. 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,
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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.

7.22.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

7.22.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.22.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que
seja obtido preço melhor.

7.22.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

7.22.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá� ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global nem dos
unitários.

 

8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
 

8.1. Não haverá apresentação de amostras no presente certame.

 

9. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) CAGEF;

b) CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à

Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;

c) CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;

d) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante
e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.

9.1.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
inabilitação.
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9.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira
e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes
do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a
data de envio da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o
momento da verificação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro ao
licitante o envio da documentação atualizada, por meio de documentação
complementar via sistema.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme
art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema,
no prazo de duas horas, sob pena de inabilitação.

9.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida se
houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação.

9.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA

9.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta Comercial e
das declarações constantes no Anexo III - Modelos de Declarações.

9.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

9.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;

9.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial,
em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais
de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;

9.7.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
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Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;

9.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.

9.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;

9.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

9.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda -CNPJ;

9.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;

9.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

9.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos
federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados, bem como
das contribuições previdenciárias e de terceiros.

9.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes
do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos
relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito
Tributário – CDT, que poderá ser emitida pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

9.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.

9.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante  a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de
negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;

9.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser
efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos,
ou positivas com efeitos de negativas.

9.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

 

9.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio
da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;

9.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.10.1. Comprovação de aptidão para efetuar o fornecimento compatível com
as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de
Referência ANEXO a este Edital, por meio da apresentação de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou
privado,comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
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presente licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os requisitos abaixo
relacionados:

9.10.1.1. Lote 01: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da
Licitante para fornecimento do item ofertado,  apresentadas no Anexo I - Termo
de Referência;

9.10.2. Os atestados deverão conter:

9.10.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).

9.10.2.2. Local e data de emissão.

9.10.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.

9.10.2.4. Período da execução da atividade.

9.10.3. Para atendimento do quantitativo indicado nos subitens do item 10.10.1,
é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características
do objeto da licitação.

9.10.3.1. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE e
local em que foram executadas as atividades.

9.11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

9.11.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele constante,
exigido para este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC.
Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá
ser utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

9.11.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para
este certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC,
mesmo que estejam com a validade expirada.

9.11.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no
momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de Compras
http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a classificação das
propostas.

9.11.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de
informações e o fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos
de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de
certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.A Administração
não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.

9.11.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter,
de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.

9.11.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz;

9.11.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão
estar no nome da filial;

9.11.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;

9.11.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
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responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número
do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

9.11.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará
a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais
cabíveis.

9.11.5. Aos beneficiários listados no item 5.3 será concedido prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para
regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgação
da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme
disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018.

9.11.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.

9.11.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário
regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá
suspender a sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que
todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário
informados no site www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de
pregão do lote em referência.

10. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será
efetuada mediante envio para o e-mail compras@ipem.mg.gov.br, e identificados
com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote),
observado o prazo previsto no item 10.1.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.
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11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
11.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

11.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

11.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
12.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual
serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível
para consulta no site www.compras.mg.gov.br.

12.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

12.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade
dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, provado pela aprovado pela Lei Orçamentária Anual
nº 23.579/2020 relativa ao exercício financeiro vigente:

13.1.1. 2331 04 122 705 2500 0001 449052.07 0 73 1.

14. DA CONTRATAÇÃO
 

14.1. 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, conforme minuta do Anexo IV - Contrato, de acordo com o art. 62
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002.

14.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -SEI/MG.

14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua  cadastro,
o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do
link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda
não está cadastrado".

14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail contratos@ipem.mg.gov.br.

14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário  Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo
eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e
demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações
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prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa.

14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.

14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de
assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou recuse-se
a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação.

14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o
licitante deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais
cominações legais, conforme disposto no art. 48, §2º do Decreto Estadual nº
48.012, de 22 de julho de 2020.

14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação, que se
dará através do sistema do Portal de Compras - http://www.compras.mg.gov.br/.

14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
 

15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
ora ajustado.

15.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante
o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratação.

16. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
 

16.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o presente
certame.

 

17.  DO PAGAMENTO
 

17.1. Para os Órgãos/Entidades da Administração Direta ou Indireta do Estado de
Minas Gerais, o pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico,
 a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30
(trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento se
referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva comprovação da
execução do objeto, se houver.

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

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

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

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

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

17.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA
não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese
ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa
e rescisão contratual.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A licitante/adjudicatária 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 do Decreto nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;

18.1.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) lote(s)
dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;

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

18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

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

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 17.1.1, 17.1.3, 17.1.4,17.1.5.

18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.

18.4. 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 ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

18.5. 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.

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

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

18.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3 a 17.1.5 serão obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual –CAFIMP e no CAGEF.

18.8. 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:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;

18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. 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;

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho 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.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos
destinados a fundamentar as decisões.

19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo
I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as despesas de seguros,
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do
objeto da contratação.

19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão
do pregão.

19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

19.6. A CONTRATADA será constantemente avaliada em termos de suas entregas
por procedimentos e critérios definidos no Anexo  V - Avaliação de fornecedores.

19.6.1. Os órgãos e entidades contratantes pertencentes ao Poder Executivo
Estadual, dependentes de recursos do Tesouro Estadual, deverão observar o
disposto na Resolução SEPLAG nº 13, de 2014.

19.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou
em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

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

19.9. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital
de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br.

 

 

Melissa Barcellos Martinelle
MASP: 1.490.339-7

 

 

Documento assinado eletronicamente por Melissa Barcellos Martinelle, Diretor(a)
Geral, em 27/10/2020, às 13:37, 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
21070855 e o código CRC 2C725B78.

Referência: Processo nº 2330.01.0001505/2020-52 SEI nº 21070855
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ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Logística e Aquisições - Compras

Versão v.20.09.2020.

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO DA
UNIDADE DE
COMPRAS

19/10/2020 IPEM/MG 2331032

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA OU
DIRETORIA

Nome: Ailton Vidal de Oliveira Junior
/ Maria do Carmo Aparecida Lara Araújo
E-mail: ti@ipem.mg.gov.br;
gabinete@ipem.mg.gov.br
Ramal para contato: ( 31) 3399 7141

Núcleo de Tecnologia da
Informação/ Chefia de Gabinete

 

 

 

1. OBJETO:
O presente termo de referência tem por objeto o Pregão para aquisição de Servidor de Rede,
sob a forma integral de entrega  conforme especificações, exigências e quantidades
estabelecidas neste documento.

LOTE ITEM CÓDIGO DO
ITEM NO SIAD QUANTIDADE

UNIDADE
DE

AQUISIÇÃO

DESCRIÇÃO DO ITEM
CATMAS

Servidor de rede - tipo:
comunicacao, rack 2u;
processador: 2
processadores escaláveis
de  2,3 ghz; arquitetura:
1a64/64 bits; tipo de
memoria: 128gb (4x32gb)
rdimm, dual rank, bcc;
capacidade memoria:
128gb (4x32gb); frequência
da memoria: 2933mt/s ;
disco rigido: 6x ssd sata de
2,5 pol, 960 gb ; expansao:
suportar ate 16 hd´s padrao
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Único 01 001775316 01 Unidade

sff - sas / sata ; interface:
 rede 10 gbe e 1gbe ;
sistema operacional:
compatibilidade com
windows server,redhat e
vmware; acessorios: fonte
redundante power supply,
2000w, c19/20. Servidor de
rede com 2 processadores
escalaveis de 2,3 ghz, 16
nucles/ 32 segmentos, 10,4
gt/s, cache de 22 mb, turbo,
ht (125 w); placa cont
roladora: perc h730p perfil
baixo; gerenciamento: idrac
9 enterprise r iser config
4,3x8,4x16,dw gpu;
expansao: suporta até 16 hd
´s padrão sf f - sas / sata hot-
plug (hdd ou ssd) maximo de
61tb controladora raid com
suporte interno de 8 discos;
interface de rede 10gbe e
1gbe: dual port 10gb base-t
+ 5720 2 port 1gb base-t,
rndc e rede 10gbe: dual por t
10gb, sfp+; acompanha
cabo de forca, pcie dvd rom,
sata, internal 6 performance
fans dual, hot-plug, trilhos
deslizantes readyrails com
suporte articulado de
gerenciamento de cabos.

 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

SERVIDOR DE REDE - TIPO: COMUNICACAO; Rack 2U

PROCESSADOR: 2 processadores escaláveis de 2,3 GHz, 16 núcles/32
segmentos, 10,4 GT/s, cache de 22 MB, Turbo, HT (125 W)

ARQUITETURA: 1A64/64 BITS;

TIPO DE MEMORIA: 128GB (4x32GB) RDIMM, Dual Rank, BCC

Placa controladora: PERC H730P perfil baixo

CAPACIDADE MEMORIA: 128GB (4x32GB)

Gerenciamento: IDRAC 9 Enterprise Riser Config 4,3x8,4x16,DW GPU

FREQUENCIA DA MEMORIA: 2933MT/s;

DISCO RIGIDO: 6x SSD SATA de 2,5",960 GB;

EXPANSAO: Suporta até 16 HD´s padrão SFF - SAS / SATA Hot-Plug (HDD ou
SSD) máximo de 61TB CONTROLADORA RAID COM SUPORTE INTERNO DE 8
DISCOS;

INTERFACE: Rede 10GbE e 1GBE: Dual Port 10GB Base-T + 5720 2 Port 1Gb
Base-T, Rndc e Rede 10GbE: Dual Port 10Gb, SFP+,
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SISTEMA OPERACIONAL: COMPATIBILIDADE COM WINDOWS
SERVER,REDHAT E VMWARE;

ACESSORIOS: 2ª FONTE Redundant Power Supply, 2000W, C19/20, CABO DE
FORCA, PCIe DVD ROM, SATA, Internal 6 Performance Fans Dual, Hot-plug, Trilhos
deslizantes ReadyRails com suporte articulado de gerenciamento de cabos.

 

1.2. ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO OBJETO:
1. GABINETE DA CPU

1.1 Gabinete tipo rack padrão 19 Polegadas

1.2.  Novo e sem uso anterior, com trilhos, manuais e quaisquer outros componentes
necessários para instalação em rack ofertados como padrão do produto;

1.3.  Possuir display frontal para exibição de alertas de funcionamento dos
componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de
alimentação, disco rígido e ventilador;

1.4. Deve possuir suporte de no mínimo 08 (oito) baias para instalação de discos
rígidos de 2.5 polegadas;

2. SISTEMA DE VENTILAÇÃO

2.1. Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do
equipamento na sua configuração máxima e dentro dos limites de temperatura
adequados para operação;

2.2.  Ventiladores redundantes e hot-pluggable, ou seja, podem ser substituídas
mesmo com o equipamento em funcionamento;

3. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

3.1. Fontes de Alimentação redundantes e hot-pluggable com   potência   suficiente  
para   o   funcionamento do equipamento em sua configuração máxima, ou seja, as
fontes devem suportar o equipamento em sua configuração máxima suportada de
processadores, memória, discos e placas;

3.2. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com chaveamento
automático de voltagem;

3.3. Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a
possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos;

3.4.   Possuir certificação 80 Plus Platinium (94% de eficiência a 50% de carga em
220 Volts).

4. PROCESSADORES

4.1. Possuir 02 (dois) processadores, com arquitetura x86 de mesmo modelo e
projetados para utilização em servidores;

4.2. Possuir instruções de 64 bits, AVX-512 e extensões de virtualização;

4.3. Possuir no mínimo 16 cores por processador;

5. DESEMPENHO

5.1. O modelo de servidor com os 2 (dois) processadores ofertados devem possuir
índice de performance SPECint_rate_base2006 de 1500 (um mil e quinhentos) ou
superior, auditado pelo Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC);

5.2.   O   índice   SPECint_rate_base2006   utilizado   como referência será validado
junto ao site www.spec.org da Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC);

5.3. Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja auditada pelo

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Bem IPEM/GLACO 21071250         SEI 2330.01.0001505/2020-52 / pg. 23



SPEC, resultados obtidos com a utilização   de   servidores   em   cluster   e  
estimativas   de resultado de performance;

6. CHIPSET E SLOTS DE EXPANSÃO

6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com suporte
ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo, 2.400MHz;

6.2. Deverá possuir no mínimo 07 (sete) slots padrão PCI Express 3.0;

7. BIOS

7.1. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o equipamento e outra para acesso e alterações das configurações da
BIOS;

7.2. A BIOS deve possuir o número de série/serviço do equipamento   e   campo  
editável   que   permita   inserir identificação de ativo podendo ser consultada por
software de gerenciamento;

7.3. A BIOS deverá ser desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou o
fabricante do equipamento deverá ter direitos cedidos pelo fabricante ou
desenvolvedor da BIOS, comprovado através de documento ou carta, para realizar
alterações sobre esta BIOS.

8. MEMÓRIA RAM

8.1. Módulos de memória tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou DDR4 LRDIMM
(Load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting Code) e
velocidade mínima de 2.400 MHz;

8.2.  Possuir mínimo 128GB (cento e vinte oito gigabytes) de memória RAM instalada
em módulos de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes).

8.3.   Suportar   espelhamento   de   memória (Memory Mirroring);

8.4. Deverá suportar a instalação de até 24 (vinte e quatro) módulos de memória.

9. PORTAS DE COMUNICAÇÃO

9.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal são identificados
pelos nomes ou símbolos;

9.2. Possuir, no mínimo, 3 (três) interfaces USB, 2 (duas) versão 3.0 na parte traseira
e 2 (duas) portas USB, no mínimo versão 2.0, na parte frontal;

9.3. Possuir 02 (duas) portas para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15), uma
localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do gabinete;

9.4. Possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada

10. INTERFACES DE REDE

10.1.  Possuir 02 (duas) interfaces de rede Ethernet, operando em taxa de
transferência de 10Gbit/s SFP+.

10.2.  Possuir 02 (duas) interfaces de rede Ethernet, operando em taxa de
transferência de 10Gbit/s Base-T.

10.3. Possuir pelo menos 02 (duas) interfaces de rede Ethernet, operando em taxa de
transferência de 1Gbit/s Base-T.

10.4. Capacidade de suportar boot iSCSI;

10.5. Suportar boot através de PXE;

10.6. Suportar a tecnologia de Receive Side Scaling (RSS);

10.7.   Suportar   virtual   LANs, Jumbo   Frames   e   Link aggregation;

11. CONTROLADORA RAID
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11.1.  Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS, SATA e SSD
com Interface de 12 Gb/s

11.2. Memória cache de no mínimo 2GB (dois gigabytes).

11.3. Suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60;

11.4. Suportar expansão de capacidade de forma on-line;

11.5. Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução, também
de forma automática, dos volumes de   RAID   sem   impacto   para   as   aplicações  
e   sem necessidade de reiniciar o equipamento;

11.6. Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;

11.7. Suportar implementação de disco Global Hot-spare;

11.8. Suportar migração de nível de RAID;

11.9.  Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology (SMART);

12. ARMAZENAMENTO

12.1. Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo,

06 (seis) unidades de disco rígido tipo SATA SSD de 960GB (novecentos e sessenta
gigabytes), hot pluggable, de 2,5 polegadas e interface de 6Gb/s Hot plug e hot swap,
que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento,
garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações;

12.2. Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;

12.3. Compatível com a controladora RAID descrita acima

13. CONTROLADORA DE VÍDEO

13.1. Tipo: Onboard ou placa de vídeo;

13.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express;

13.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo de 16
MB;

13.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior;

14. UNIDADE DE LEITURA DE DVD-ROM

14.1. Possuir 01 (uma) unidade de leitura de DVD-ROM interna ao gabinete;

14.2. Compatível com leitura e gravação de mídias: CD e
DVD;

15. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

15.1.  O equipamento ofertado deverá possuir placa de gerenciamento remoto que
possibilite o gerenciamento “outof-band” através de porta RJ-45, não sendo essa
nenhuma das interfaces de controladora de rede;

15.2.  Utilizar de protocolos para criptografia SSL para acesso a console WEB e SSH
para console CLI;

15.3.  Permitir controle remoto tipo virtual KVM mesmo quando o sistema operacional
estiver inoperante;

15.4. Possuir tecnologia de mídia virtual possibilitando que drivers do tipo
CD/DVD/Floppy localizados em estação de gerenciamento   remota, sejam  
emulados   no   servidor
gerenciado, permitindo inclusive a inicialização (boot) através dessa mídia;

15.5. Capacidade de monitorar o consumo de energia do
servidor;

PADRÃO - Termo de Referência Pregão de Bem IPEM/GLACO 21071250         SEI 2330.01.0001505/2020-52 / pg. 25



15.6.  Permitir desligar e reiniciar o servidor através de console de gerenciamento,
mesmo em condições de indisponibilidade do sistema operacional;

15.7. Realizar inventário de hardware, BIOS e firmware e possibilitar a geração de
relatórios customizados;

15.8. Suportar update de BIOS e Firmware

15.9. Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas
isolados e notificação por e-mail;

16. COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL

16.1. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional
Windows Server 2019 x64. Esse item deverá   ser   comprovado   através   do   HCL
(Hardware Compatibility List) da Microsoft              no
link: http://www.windowsservercatalog.com

16.2. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema operacional
RedHat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse   item   deverá   ser   comprovado  
através   do   HCL (Hardware Compatibility List) da RedHat   no  
link: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi

16.3. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de virtualização
VMware ESX 6.5 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado através do
Compatibility Guide da VMware no
link: http://www.vmware.com/resources/compatibility

17. DRIVERS

17.1. Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento contendo
todos os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação do
equipamento.

17.2. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo website,
download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares permitindo
todas as atualizações de melhoria necessárias.

18. ACESSÓRIOS

18.1. Devem ser fornecidos junto com o servidor, todos os acessórios e cabos
necessários para o pleno funcionamento do mesmo;

18.2. Kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação dos equipamentos em
rack padrão 19 polegadas, permitindo o deslizamento do equipamento a fim de
facilitar a manutenção;

19. CERTIFICADOS

19.1.      Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em
conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes
elétricos e combustão dos materiais elétricos;

20. GARANTIA E SUPORTE

20.1.  Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 60
(sessenta) meses com um período de disponibilidade para chamada de manutenção
de 8 horas por dia, 5 dias por semana;

20.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a
parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por uso inadequado
dos equipamentos;
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20.3.   Os   serviços   de   reparo   dos   equipamentos especificados serão
executados onde se encontram (ON-SITE) ou na impossibilidade, no centro de
manutenção da contratada;

20.4. O prazo máximo para atendimento e reparo/solução do(s) problema(s)  que 
ocasionou (aram)   o   chamado, contando a partir da abertura do chamado e dentro
do período de disponibilidade para atendimento, deve ser em até 3 dias uteis.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de
60 (sessenta) meses com um período de disponibilidade para chamada de
manutenção de 8 horas por dia, 5 dias por semana.

Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante,
a parte ou peça defeituosa.

Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em
conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

 

2. DOS LOTES: 
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:

2.1.1. Por tratar-se de um único item a compra será realizada em 01 (um)
único lote.

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

 

3.1. A aquisição de um servidor de rede se faz necessária para a realização da
segregação dos dados do servidor atual, no qual estão hospedados os sistemas internos,
backups e política de segurança, de forma que os sistemas sejam hospedados no novo
equipamento.

3.2. Essa segregação é essencial para atender à demanda de crescimento
desses sistemas internos, com consequente expansão exponencial da base de dados. O
crescimento natural desses sistemas, que se dá ao longo dos anos, requer mais poder de
processamento e memória dos equipamentos, de forma a fazer face a novas e crescentes
demandas de informatização dos processos executados pela área da metrologia.

3.3. Nesse sentido, está em andamento o desenvolvimento de novos módulos no
sistema Sismeq, entre os quais cita-se o armazenamento digital dos processos físicos
(virtualização) da Gerência de Avaliação da Conformidade e dos processos de verificação
de instrumentos da Gerência de Laboratórios.

3.4. Com o novo servidor, haverá a possibilidade de atender à crescente
demanda de backup dos sistemas, dos arquivos e, também à necessidade de melhor
gestão de armazenamento de imagens das câmeras de segurança. Isso tudo, garante, a
longo prazo, o funcionamento e armazenamento dos sistemas e demais arquivos, com
segurança, credibilidade e disponibilidade.

3.5. Atualmente, há no ambiente interno do Ipem-MG 2 (dois) servidores de rede
com 10 anos de utilização. E o servidor que contém os sistemas está chegando ao seu
limite de processamento e armazenamento de dados. A relação dos servidores é:

2 (dois) IBM System x3500 M3 Server com a seguinte configuração básica de
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hardware:
Processador Intel Xeon CPU E5506 de 2.13Ghz
4 Gb de memória RAM DDR3 ECC DIMMs
4 HDs de 930Gbs e 2 HDs 500Gbs Utilizando a tecnologia RAID
2 Broadcom BCM5709C NetXtreme II GigE

3.6. Desses 2 (Dois) servidores físicos de rede, 1 (um) é utilizado como servidor
principal (AD Controlador de Domínio, DHCP, DNS, WEB, ARQUIVOS, SQL Center) e
monitoramento de backup. E o outro servidor é relacionado com o sistema de backup,
antivírus, servidor de impressão e SQL Center.

3.7. O poder de processamento do servidor que contém os sistemas é hoje de
4 cores de processamento, com 4 Gb de memória RAM, e espaço em disco para
instalação de sistema operacional e sistemas de 500 GB.
Considerando-se que esse equipamento opera em regime integral, 24 horas por dia, 7 dias
por semana, ocorre um desgaste natural de seus componentes físicos, como
processadores, pentes de memória RAM, discos rígidos, placa-principal e interfaces de
rede.

3.8. É importante salientar que todos esses ambientes e serviços acima
mencionados estão em servidores de rede antigos, com risco de indisponibilidade desses
serviços, primeiro por não haver mais garantia desses equipamentos e, também, por não
ter como realocar esses serviços para outros servidores.

3.9. Esse novo servidor, quanto à hospedagem dos sistemas internos, substituirá
o servidor atual, que se encontra com a capacidade 85% já comprometida em relação ao
sistema de armazenamento de arquivos e em 90% no sistema operacional, o qual contém
logs e registros de extrema importância para o funcionamento do sistema. E com essa
aquisição, também, poderá ser escalonado o sistema de backup que está em 100% de
sua capacidade.  

3.10. Quanto à especificação do equipamento, o gabinete deve ser no modelo rack
para utilização do local que o IPEM-MG possui para instalação. O equipamento deve
possuir dois processadores com 16 cores cada.  O sistema de memória foi definido com
base nos índices de processamento do servidor atual, que vêm aumentando
gradativamente, contendo, também, a tecnologia de correção ECC (Error Correcting
Code). Os discos a serem utilizados, no formato SSD, são para melhores respostas nas
buscas de arquivos e, caso necessário, um melhor retorno em uso de memória virtual. A
placa controladora RAID é responsável pelo controle dos discos, e conforme configurações
a serem aplicadas, caso um disco apresente defeito, este poderá ser substituído sem a
necessidade de desligar o servidor ou mesmo haver perda de arquivos durante esse
processo.

3.11. A especificação definida na solicitação garante ao Ipem-MG um servidor de
igual ou melhor configuração de hardware do que hoje já existe, para, assim, buscar melhor
desempenho, melhores práticas de virtualização, maior eficiência e melhor estabilidade
nos sistemas, que são requisitos para permitir a ampliação dos serviços internos do Ipem-
MG a longo prazo.

3.12. A necessidade e importância desses sistemas serem hospedados em
ambiente interno no Ipem-MG é devido à natureza de seus propósitos, que são voltados ao
público e à esfera interna do Ipem-MG, não sendo possível a sua migração em serviços de
hospedagem em nuvem. Isso facilita a gestão dos sistemas por parte do órgão, sem a
contrapartida de custos mensais com hospedagem de sistemas. Ressalte-se que hoje o
único custo de hospedagem do Ipem é com o sítio www.ipem.mg.gov.br.

3.13. Ressalta-se também que a área de TIC de uma organização está sempre em
constante alteração e as necessidades e serviços solicitados pelos clientes internos e
externos tendem a aumentar, requerendo estes equipamentos que façam jus a essas
demandas.
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3.14. Foi realizada pesquisa no mercado privado e houve 3 (três) propostas de
preços. As empresas que apresentaram propostas foram: VALSPE (19697931), VISÃO
GLOBAL (19698059) e PROCEDATA ( 19698239). Fizemos pesquisa junta à internet,
também, e conseguimos mais um orçamento (19886853). Outras empresas como
SINERGIA TI e CONTACT TI (19698380 e 19698469) e etc (19895462) foram consultadas,
mas não retornaram as demandas solicitadas. Além disso, também foi realizada pesquisa
junto ao site "painel de preços", do Governo Federal. Foram encontrados 2 (duas)
licitações que possuem objetos semelhantes, mas nenhuma tem as mesmas características
dos requisitos pretendidos: pregões nº 35/2020 do 926703 - Agência Municipal de
Regulação de Serviços Delegados - Estado de Alagoas e nº 11/2019 do 925580 -
 Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Estado de Roraima,
conforme relatório anexo 19755356 e editais 19755457 e 19755545 anexos.

3.15. A aquisição desse servidor consta na previsão no plano de aplicação de
2020 aprovado pelo Inmetro. Para a implantação e manutenção do servidor, o Ipem-MG
possui capacidade estrutural e mão de obra, sem a necessidade de contratação de
terceiros para essa atividade.

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. Por se tratar de um material comum no mercado, enquadrado como material
comum, a modalidade a ser utilizada será o pregão eletrônico.

 

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:
 

Para o Lote único: Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para
fornecimento dos itens ofertados, conforme especificações estabelecidas neste Termo de
Referência, por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica.

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
 

Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 60 (sessenta) meses
com um período de disponibilidade para chamada de manutenção de 8 horas por dia, 5
dias por semana.

Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o contratante, a parte ou peça
defeituosa.

Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento está em conformidade
com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra incidentes elétricos e
combustão dos materiais elétricos.

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

A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar catálogo do material
ofertado para comprovação de que o material ofertado atende às especificações técnicas
solicitadas no edital.
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8. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
8.1. Da amostra:

8.1.1. Não será exigida a apresentação de amostras.

 

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

9.1.1. Até  30(trinta) 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 materiais deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua
Cristiano França Teixeira Guimarães, 80, CINCO, Contagem-MG – NTI do IPEM,  no
horário comercial.

9.2.2. Agendar a entrega através do seguinte e-mail: ti@ipem.mg.gov.br.

 

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 05 (cinco) 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 IPEM/MG 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. 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, da Lei
10.520/2002.

11.2. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

11.2.1. 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.

11.2.1.1. 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.

12.1.1. Será designado o servidor: Maria do Carmo Aparecida Lara Araújo /
Masp 1072616-4.

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 necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

 

13. DAS GARANTIAS:
13.1. Garantia financeira da execução:

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

 

14.       DA SUBCONTRATAÇÃO:
14.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
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Termo de Referência.

 

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.

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 os serviços, 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
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materiais/serviços 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.

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 do serviço.
 

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. 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 ;

16.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, 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 casos
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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 e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.

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
 

17.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances.

 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

NOME: Ailton Vidal de Oliveira Junior

Matrícula: 72049-3

 

APROVAÇÃO

NOME: Maria do Carmo Aparecida Lara Araújo

MASP: 1072616-4

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Aparecida Lara Araujo,
Chefe de Gabinete, em 27/10/2020, às 13:23, 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 Melissa Barcellos Martinelle, Diretor(a)
Geral, em 27/10/2020, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
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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
21071250 e o código CRC 43E885E8.

Referência: Processo nº 2330.01.0001505/2020-52 SEI nº 21071250
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ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gerência de Logística e Aquisições - Compras

Versão v.20.09.2020.

ANEXOS

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE BENS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 61/2020
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE      

ITEM 01 – Servidor de Rede, conforme especificação técnica
do item 01 do Anexo I do Edital.

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

SEM ICMS

R$ R$

COM ICMS

R$ R$

Prazo de
Garantia  
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Assistência
Técnica  

Prazo de
Entrega  

Marca e
modelo  

.

.

.

Prazo de Validade da Proposta:  

Local de Entrega  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo I do
Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais,
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as
normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por Melissa Barcellos Martinelle, Diretor(a)
Geral, em 27/10/2020, às 13:38, 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
21071326 e o código CRC 803136F1.

Referência: Processo nº 2330.01.0001505/2020-52 SEI nº 21071326

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80  - Bairro Cinco - Contagem - CEP 32010-130�
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ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Logística e Aquisições - Compras

Versão v.20.09.2020.

IPEM/GLACO

Contagem, 27 de outubro de 2020.

ANEXO III – SUGESTÕES DE MODELOS DE DECLARAÇÕES

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho
por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO
ESTADUAL Nº  47.437, de 2018

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no rol
descrito no item 5.3 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a impeça de
usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 2018.

Data e local.
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______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos
incisos III e IV  do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Melissa Barcellos Martinelle, Diretor(a)
Geral, em 27/10/2020, às 13:38, 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
21071419 e o código CRC B8AB2836.

Referência: Processo nº 2330.01.0001505/2020-52 SEI nº 21071419
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INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80  - Bairro Cinco / Contagem - CEP 32010-130�

Versão v.20.09.2020.

 

Processo nº 2330.01.0001505/2020-52

ANEXO IV - TERMO DE CONTRATO
 

CONTRATO Nº        , DE
COMPRA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO DE
METROLOGIA E QUALIDADE
DO ESTADO DE MINAS
GERAIS-IPEM/MG E A
EMPRESA [INSERIR NOME DA
EMPRESA], NA FORMA
ABAIXO:

                                                           

 

 

 

                         

O INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
IPEM/MG, com sede à rua Cristiano França Teixeira Guimarães, nº 80, CINCO, Contagem-MG,
CEP 32.010-130, endereço de correio eletrônico: gabinete@ipem.mg.gov.br, inscrito no
CNPJ sob o nº 17.322.264/0001-64, na condição de CONTRATANTE, e doravante
denominada IPEM, representado pela Diretora Geral, Melissa Barcellos Martinelle, brasileira,
portadora da Carteira de Identidade nº 90.614.433.55, expedida pela SSP/RS e do CPF nº
772.056.340-91, designada pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, conforme
ato publicado no Diário do Executivo, em 21 de Julho de 2020 e a empresa [inserir nome da
empresa], endereço de correio eletrônico: [inserir e-mail]; inscrito(a) no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº do CNPJ], com sede na [inserir nome da
cidade sede da empresa], neste ato representada pelo Sr(a). [inserir nome do representante da
contratada], inscrito(a) no CPF nº [inserir nº do CPF], doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão nº 2331032 00061/2020, que será regido
pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto estadual nº 48.012/2020, [inserir legislação específica
pertinente à contratação] e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com suas alterações
posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao
objeto, ainda que não citadas expressamente.
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1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Servidor de Rede,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão nº
61/2020 identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:
 

ITEM Código
SIAD DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE

FORNECIMENTO QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
ANUAL

(R$)

1 01775316

Servidor de rede - tipo:
comunicacao, rack 2u;
processador: 2
processadores escaláveis de
 2,3 ghz; arquitetura: 1a64/64
bits; tipo de memoria: 128gb
(4x32gb) rdimm, dual rank,
bcc; capacidade memoria:
128gb (4x32gb); frequência
da memoria: 2933mt/s ;
disco rigido: 6x ssd sata de
2,5 pol, 960 gb ; expansao:
suportar ate 16 hd´s padrao
sff - sas / sata ; interface:
 rede 10 gbe e 1gbe ;
sistema operacional:
compatibilidade com
windows server,redhat e
vmware; acessorios: fonte
redundante power supply,
2000w, c19/20.

Servidor de rede com 2
processadores escalaveis de
2,3 ghz, 16 nucles/ 32
segmentos, 10,4 gt/s, cache
de 22 mb, turbo, ht (125 w);
placa cont roladora: perc
h730p perfil baixo;
gerenciamento: idrac 9
enterprise r iser config
4,3x8,4x16,dw gpu;
expansao: suporta até 16 hd
´s padrão sf f - sas / sata hot-
plug (hdd ou ssd) maximo de
61tb controladora raid com
suporte interno de 8 discos;
interface de rede 10gbe e
1gbe: dual port 10gb base-t +
5720 2 port 1gb base-t, rndc
e rede 10gbe: dual por t
10gb, sfp+; acompanha cabo
de forca, pcie dvd rom, sata,
internal 6 performance fans
dual, hot-plug, trilhos
deslizantes readyrails com su

Unidade 01   
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porte articulado de
gerenciamento de cabos.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
 

2.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor [estimado]do presente Termo de Contrato é de R$ [inserir valor]
([inserir valor por extenso]).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:

2331 04 122 705 2500 0001 449052.07 0 73 1.

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Edital e no Termo de Referência.
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
6.1. 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 nº 8.898/2013 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.

6.1.1. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.

 

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante especialmente designado pela CONTRATANTE no Termo de
Designação de Gestor e Fiscal, na forma estabelecida pelo Termo de Referência.
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9. CLÁUSULA NONA - DO MODO DE FORNECIMENTO
9.1. O modo de fornecimento dos bens a serem entregues pela CONTRATADA
é aquele previsto no Termo de Referência e no Edital.
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência e no Edital.
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.

11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;

11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
CONTRATANTE;

11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis
artificiais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos benefícios da competição
livre e aberta;

11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;

11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do CONTRATANTE ou outro órgão
de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou

11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do CONTRATANTE ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.

11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denúncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça, para adoção das medidas cabíveis.
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Edital e no Termo de Referência.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

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

13.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES
14.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º
8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

14.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
CONTRATANTES poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS.
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e
normas e princípios gerais dos contratos.
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no Diário Oficial Eletrônico
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal nº
8.666 de 21/06/1993.
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato, conforme art. 55, § 2º da
Lei nº 8.666/93.

 

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.

 

 

CONTRATANTE:      

 

CONTRATADA:      

Documento assinado eletronicamente por Melissa Barcellos Martinelle, Diretor(a)
Geral, em 27/10/2020, às 13:38, 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
21071452 e o código CRC E555B325.

Referência: Processo nº 2330.01.0001505/2020-52 SEI nº 21071452
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INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Logística e Aquisições - Compras

Versão v.20.09.2020.

ANEXOS

ANEXO V - AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
 

1. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
A CONTRATADA estará sujeita à avaliação de seu desempenho na execução do objeto quanto
aos critérios de prazo, quantidade, qualidade e documentação, nos termos da Resolução
SEPLAG nº 13/2014.

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

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

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

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

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

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

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

a) conforme nova data agendada; e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) 0 (zero) ponto, se a quantidade recebida for inferior a 50% (cinquenta por cento) da
quantidade solicitada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II – Se houver recusa do recebimento em virtude de desconformidade entre os materiais
recebidos e a especificação técnica exigida, esta será registrada em eventual entrega
posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.
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III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) nesse
critério.

O critério Qualidade avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente às
exigências de especificação técnica e embalagem de material, aos quais serão atribuídas
pontos de acordo com o desempenho da CONTRATADA.

I – O subcritério “Embalagem” avalia as condições da embalagem do material e possui a
pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 10 (dez) pontos, se a embalagem for aprovada; ou

b) 5 (cinco) pontos, se a embalagem for aprovada com ressalva.

II – Se houver recusa do recebimento em virtude de embalagem inadequada do material, esta
será registrada em eventual entrega posterior, referente à mesma autorização de fornecimento.

III – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no
subcritério “Embalagem”.

IV - O subcritério “Especificação técnica” avalia a conformidade entre os materiais recebidos e
a especificação técnica exigida, possui a pontuação assim distribuída de acordo com o
desempenho da CONTRATADA:

a) 20 (vinte) pontos, se a qualidade for aprovada;

b) 15 (quinze) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de baixa criticidade; ou

c) 6,6 (seis vírgula seis) pontos, se a qualidade for aprovada com ressalva de alta
criticidade.

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

VI – Na hipótese do inciso anterior, a CONTRATADA receberá a pontuação 0 (zero) no
subcritério “Especificação técnica”.

VII – A ressalva referida na alínea “b” do inciso I e nas alíneas “b” e “c” do inciso IV deste subitem
1.3 não deverão comprometer a qualidade exigida nem a utilidade do material.

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

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

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

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

a) Dados do órgão/entidade que realizou a compra;

b) Valores unitários e totais;

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

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

e) Inexistência de rasuras; e

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

O critério Documentação avalia o cumprimento da entrega do(s) objeto(s) relativamente à
regularidade da Nota Fiscal e dos documentos adicionais apresentados, aos quais serão
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atribuídas pontos de acordo com o desempenho da CONTRATADA.

I - O subcritério “Nota Fiscal” avalia a regularidade da Nota Fiscal e possui a pontuação assim
distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 5 (cinco) pontos, se a Nota Fiscal tiver a sua validade atestada;

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

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

a) Dados do órgão/entidade que realizou a compra;

b) Valores unitários e totais;

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

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

e) Inexistência de rasuras; e

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

III - O subcritério “Documentos Adicionais” avalia a regularidade e conformidade dos
documentos específicos relativos ao material(is) entregue(s) com a legislação aplicável e possui
a pontuação assim distribuída de acordo com o desempenho da CONTRATADA:

a) 5 (cinco) pontos, se a documentação adicional estiver em conformidade com a
legislação aplicável ao objeto; ou

b) 0 (zero) ponto, se a documentação adicional apresentar inconformidades.

2. DO INDICADOR DE DESEMPENHO DO FORNECEDOR
Os registros de desempenho da CONTRATADA conforme os critérios do item 1 deste Anexo,
serão a base para o cálculo do seu respectivo indicador de desempenho.

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

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

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

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

3. DAS AÇÕES QUE PODERÃO SER TOMADAS EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DA
CONTRATADA
     I - Conforme resultado obtido no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação
(IDF-C), a CONTRATADA obterá os seguintes conceitos:

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

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

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

II - A CONTRATANTE poderá adotar as seguintes ações, conforme o conceito obtido pela
CONTRATADA no Indicador de Desempenho do Fornecedor por Contratação (IDF-C), nos
termos do inciso anterior:
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a) Conceito “A”: avaliar a possibilidade de gerar atestado de capacidade técnica;

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

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

III - A CONTRATANTE poderá adotar as ações previstas na alínea “b” do inciso anterior caso a
CONTRATADA obtenha pontuação igual ou abaixo de 90% (noventa por cento) em 1 (uma)
avaliação referente ao índice de desempenho do fornecedor por entrega (IDF-E).

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

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

Documento assinado eletronicamente por Melissa Barcellos Martinelle, Diretor(a)
Geral, em 27/10/2020, às 13:38, 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
21071530 e o código CRC 80E10EAC.

Referência: Processo nº 2330.01.0001505/2020-52 SEI nº 21071530

Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80  - Bairro Cinco - Contagem - CEP 32010-130�
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2020 .2002 .0536 Açucena Maria Arbex Nascimento r$ 1 .900,00 1410.01.0002678/2020-81 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0677 Anselmo Augusto Prado Bandeira r$ 1 .900,00 1410.01.0002711/2020-63 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0054 rita de Cássia Lara Couto r$ 1 .900,00 1410.01.0002805/2020-47 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0101 Dener Peter Pinheiro Souza r$ 1 .900,00 1410.01.0002614/2020-63 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0722 Jahi Amani Bertolino Santos r$ 1 .900,00 1410.01.0002395/2020-59 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0411 Ellen Cristina dos reis vilela r$ 1 .900,00 1410.01.0002423/2020-79 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0708 Glauder Soares Campos Gomes r$ 1 .900,00 1410.01.0003002/2020-63 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0688 Gustavo Felix Diniz r$ 1 .900,00 1410.01.0002957/2020-17 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0310 Ana Amélia Almada Arantes r$ 1 .900,00 1410.01.0002342/2020-35 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0489 Ananda Deva Assis Trivelato r$ 1 .900,00 1410.01.0002499/2020-64 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0379 Daniele Cristina Pinho Pinto r$ 1 .900,00 1410.01.0002692/2020-91 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0569 FrANCiANE Curi GoNCALvES r$ 1 .900,00 1410.01.0002555/2020-07 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0611 Julia Martins Pontes r$ 1 .900,00 1410.01.0002836/2020-83 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0351 Priscilla Amaral do Espírito Santo r$ 1 .900,00 1410.01.0002671/2020-76 4491 .13 .392 .056 .4291 .00
01 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

Fábio Caldeira de Castro Silva
Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2020
28 cm -27 1413110 - 1

FuNDo ESTADuAL DE CuLTurA 
TErMo DE CoMProMiSSo DE LiBErAÇÃo DE rECurSoS NÃo rEEMBoLSávEiS – 

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO e os Beneficiários dos recursos da modalidade não reembolsável do Fundo Esta-
dual de Cultura. Objeto: Transferência de recurso para execução dos projetos classificados nos Edital FEC Nº 02/2020 – Arte Salva. Data 26/10/2020. 
Vigência: 1 ano. Signatários: Fábio Caldeira de Castro Silva/ Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais e os representantes dos projetos: 

Protocolo Nome do Beneficiário valor aprovado Processo Sei/MG Dotação

2020 .2002 .0220 Mariana Castro Bernardes r$ 1 .900,00 1410.01.0002815/2020-68 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0621 William Santos Neves r$ 1 .900,00 1410.01.0003052/2020-71 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0004 ricardo Barbosa Matosinho Silva r$ 1 .900,00 1410.01.0002316/2020-58 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0594 Luciana Maciel Alves r$ 1 .900,00 1410.01.0002450/2020-29 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0297 Adilson Luiz Caetano r$ 1 .900,00 1410.01.0002896/2020-15 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0139 roSiMArY DE FrEiTAS BAKir r$ 1 .900,00 1410.01.0002567/2020-71 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0137 João victor Espindula Santos r$ 1 .900,00 1410.01.0002435/2020-46 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0698 Wellington Guimarães Gama r$ 1 .900,00 1410.01.0002533/2020-19 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0148 Leandro Cândido de Carvalho r$ 1 .900,00 1410.01.0002380/2020-76 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0555 Breno Ferreira Maia r$ 1 .900,00 1410.01.0002463/2020-66 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0566 Daniel Costa de Morais Querino r$ 1 .900,00 1410.01.0002659/2020-12 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0335 Paula Alves Netto r$ 1 .900,00 1410.01.0002404/2020-10 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0699 romes Jorge da Silva Júnior r$ 1 .900,00 1410.01.0002359/2020-61 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0044 Juvenal Bernardes Meira Junior r$ 1 .900,00 1410.01.0002906/2020-36 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0690 Hussan Fadel Silvestre r$ 1 .900,00 1410.01.0002452/2020-72 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0076 MArA LiviA DE ABrEu TEoDoro r$ 1 .900,00 1410.01.0002508/2020-15 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0157 Luciana Alves de almeida ribeiro r$ 1 .900,00 1410.01.0002936/2020-02 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0156 Gabriela Fernandes Abreu r$ 1 .900,00 1410.01.0002389/2020-27 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0020 Paulo Henrique de Souza r$ 1 .900,00 1410.01.0002346/2020-24 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0108 Geraldo Costa oliveira r$ 1 .900,00 1410.01.0002532/2020-46 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0092 Guilherme Prado Amarante de Mendonça r$ 1 .900,00 1410.01.0002362/2020-77 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0180 Dargilza vicente ramos r$ 1 .900,00 1410.01.0002798/2020-42 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0301 Barbara Anne Gomes Pavione r$ 1 .900,00 1410.01.0002478/2020-49 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0149 Wilson Nativo de Jesus r$ 1 .900,00 1410.01.0002497/2020-21 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0230 Marcelo Alexandre Faria Leme r$ 1 .900,00 1410.01.0002540/2020-24 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0068 Jucilene Buosi Fechus Borges r$ 1 .900,00 1410.01.0002426/2020-95 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0641 Wilder Nascimento vieira dos Santos r$ 1 .900,00 1410.01.0002483/2020-11 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0039 iTALo LAurEANo DA SiLvA r$ 1 .900,00 1410.01.0002456/2020-61 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0005 José roberto Corrêa ribeiro r$ 1 .900,00 1410.01.0002437/2020-89 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0130 valéria Cristiane olimpio De Souza r$ 1 .900,00 1410.01.0002370/2020-55 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0488 Adilson Mariano de Jesus Santos r$ 1 .900,00 1410.01.0002817/2020-14 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0245 Alberto Pereira dos Santos r$ 1 .900,00 1410.01.0002517/2020-63 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0023 Angela Gomes Freire r$ 1 .900,00 1410.01.0003079/2020-21 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0107 Paulo victor Peixoto de oliveira r$ 1 .900,00 1410.01.0002320/2020-47 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0136 GuSTAvo SiLvESTrE DE FAriA r$ 1 .900,00 1410.01.0002411/2020-15 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0624 Carina Marinho de Paulo r$ 1 .900,00 1410.01.0002791/2020-37 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0169 ronie de oliveira Gualberto r$ 1 .900,00 1410.01.0002929/2020-94 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0194 Luiza Freitas Therezo r$ 1 .900,00 1410.01.0002845/2020-34 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0239 JoSÉ EuSTáQuio DA CoNSoLAÇÃo SiLvA r$ 1 .900,00 1410.01.0002607/2020-58 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0602 Guilherme Ferreira Gomes r$ 1 .900,00 1410.01.0002655/2020-23 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0065 Luiz Guilherme Wolf Borges r$ 1 .900,00 1410.01.0002424/2020-52 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0595 rafael Augusto da Silva r$ 1 .900,00 1410.01.0002356/2020-45 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0256 Luzia de resende Mendes r$ 1 .900,00 1410.01.0003167/2020-70 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0593 Diego Alexandre da Silva r$ 1 .900,00 1410.01.0002519/2020-09 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0075 FErNANDA roSHANE CoSTA NuNES r$ 1 .900,00 1410.01.0002584/2020-97 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0342 Amanda Dabéss de Carvalho r$ 1 .900,00 1410.01.0002584/2020-97 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0271 Ana Carolina Batista e Silva r$ 1 .900,00 1410.01.0003072/2020-16 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0346 Adenaure Divino Santos Araujo r$ 1 .900,00 1410.01.0002842/2020-18 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0372 JoHN LENoN MirANDA r$ 1 .900,00 1410.01.0002799/2020-15 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0279 Samora N’zinga Soares Cardoso r$ 1 .900,00 1410.01.0002910/2020-25 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0518 FErNANDo CorDEiro DA CoSTA r$ 1 .900,00 1410.01.0002378/2020-33 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0449 MArCo AurÉLio DE BriTo PirES r$ 1 .900,00 1410.01.0002323/2020-63 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0434 Ana Clicia Castro da silva Miranda r$ 1 .900,00 1410.01.0002341/2020-62 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0331 Alcione Simone silva r$ 1 .900,00 1410.01.0002864/2020-06 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0232 Fabio Gruppi de Freitas r$ 1 .900,00 1410.01.0002578/2020-65 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0716 rafael Gregório de ramos r$ 1 .900,00 1410.01.0002675/2020-65 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0249 Ítalo Araújo Almeida r$ 1 .900,00 1410.01.0002551/2020-18 4491 .13 .392 .056 .4291 .0
001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

Fábio Caldeira de Castro Silva
Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2020

58 cm -27 1412728 - 1

ExTrATo DE ProrroGAÇÃo DE 
OFÍCIO – DECRETO 47.890/2020 

Extrato de publicação da Prorrogação de ofício, decorrente do Decreto 
47.890/2020, do Termo de Fomento nº 1271000626/2019, celebrado 
entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a Associação da 
Capela Mártir Filomena, publicado no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais no dia 23/11/2019, página 49, Editais e Avisos, com a 
finalidade de prorrogação de vigência até 30 de janeiro de 2021. Assi-
natura: 26/10/2020. 

ExTrATo DE ProrroGAÇÃo DE 
OFÍCIO – DECRETO 47.890/2020 

Extrato de publicação da Prorrogação de ofício, decorrente do Decreto 
47.890/2020, do Termo de Fomento nº 1271000149/2017, celebrado 
entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a Associação Campo 
das Vertentes, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
no dia 03/10/2017, página 29, Editais e Avisos, com a finalidade de 
prorrogação de vigência até 31 de setembro de 2021 . Assinatura: 
26/10/2020.

ExTrATo DE ProrroGAÇÃo DE 
OFÍCIO – DECRETO 47.890/2020 

Extrato de publicação da Prorrogação de ofício, decorrente do Decreto 
47.890/2020, do Termo de Fomento nº 1271000610/2019, celebrado 
entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e instituto Cultural 
Amilcar Martins, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais no dia 16/10/2019, página 28, Editais e Avisos, com a finali-
dade de prorrogação de vigência até 30 de janeiro de 2021 . Assinatura: 
26/10/2020. 

ExTrATo DE ProrroGAÇÃo DE 
OFÍCIO – DECRETO 47.890/2020 

Extrato de publicação da Prorrogação de ofício, decorrente do Decreto 
47.890/2020, do Termo de Fomento nº 1271000648/2019, cele-
brado entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a oNG Atu-
ação, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 
11/12/2019, página 33, Editais e Avisos, com a finalidade de prorroga-
ção de vigência até 09 de dezembro de 2021. Assinatura: 26/10/2020.

ExTrATo DE ProrroGAÇÃo DE 
OFÍCIO – DECRETO 47.890/2020 

Extrato de publicação da Prorrogação de ofício, decorrente do Decreto 
47.890/2020, do Termo de Fomento nº 1271000647/2019, celebrado 
entre Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e o Grupo Folclórico 
Aruanda, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 
22/10/2019, página 32, Editais e Avisos, com a finalidade de prorroga-
ção de vigência até 20 de outubro de 2021. Assinatura: 26/10/2020.

10 cm -27 1413027 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
5º Termo Aditivo ao contrato Nº 9078045/2016 de pretação de serviços. 
Partes: EMG/SECULT e a empresa Geset comércio, assistência técnica 
e locações de máquinas e duplicadores ltda, - objeto: o presente Termo 
Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e da vigên-
cia do Contrato de Prestação de Serviços nº 9078045/2016, pelo prazo 
de 120 (cento e vinte) dias, conforme os termos do § 5º, art . 79 da Lei 
Federal 8.666/93. Vigência: 27/10/2020 a 23/02/2021. Belo Horizonte 
27 de outubro de 2020 - assinam: Fábio Caldeira de Castro e Silva – 
Subsecretário de Estado de Cultura e Júlio Cesar Rezende Franco/Geset 
com, assist, técnica e locações de máquinas e duplicadores ltda

3 cm -27 1413084 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo Do QuArTo TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.252/2017.

Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMiG . Contratada: Simpress Comercio, Locação e Servi-
ços LTDA. Objeto: Prorrogaçãoda vigência do Contratonº 2.252/2017, 
bem como o reajuste do seu valor. Vigência: A contar do dia 30/10/2020, 
findando sua vigência em 29/10/2021. Data de assinatura: 27/10/2020. 
valor global estimado: r$ 112 .323,84 (cento e doze mil trezentos e 
vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) . Dotação orçamentária: 
2071 .19 .122 .705 .2500 .0001 .3 .3 .90 .39 .19 .0 .10 .1 . Signatários: Camila 
Pereira de oliveira ribeiro    - Diretora de Planejamento, Gestão e Finan-
ças da FAPEMiG, vittorio Danesi – representante legal da Contratada 
e Paulo roberto Alouche – representante legal da Contratada .

3 cm -27 1412918 - 1

iNStituto DE mEtroLoGiA E 
QuALiDADE Do EStADo - iPEm

AviSo DE PrEGÃo ELETrÔNiCo
o iPEM-MG torna público, para conhecimento dos interessados que 
fará realizar a seguinte Licitação: Pregão Eletrônico – Processo de 
Compras nº 2331032/0061/2020. Pregoeiro: Marcelo Ferreira Cam-
pos. OBJETO: Aquisição de Servidor de Rede, conforme especifi-
cações constantes no termo de referência. Data da realização/Local: 
11/11/2020, às 09h, através do Portal, www.compras.mg.gov.br. Reti-
rada do Edital a partir do dia 28/10/2020 gratuitamente pelo site do Por-
tal, informações: 31-3399-7107. Contagem, 27/10/2020.

2 cm -27 1412904 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 023/2017, de vigilância 
eletrônica através de locação de Sistema de Circuito Fechado de Tele-
visão CFTv para a sede do iPEM-MG e o escritório regional de Belo 
Horizonte, celebrado entre o IPEM/MG e a empresa COMMANDO 
SEGurANÇA ELETrÔNiCA EirELLi - EPP . Processo de Compras: 
2331032/000048/2017 – contrato portal nº 9165582. Objeto: Prorrogar 
a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses e reajustar o 
valor do contrato . Novo valor estimado: r$ 23 .424,94 (vinte e três mil, 
quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) . Nova 
Vigência: 29/11/2020 a 28/11/2021. Data da assinatura: 26/10/2020. 
Fiscal do contrato: Graziane Stephany Aguiar Milagres.

3 cm -27 1413075 - 1

AGêNciA DE DESENvoLvimENto 
DA rEGiÃo mEtroPoLitANA DE 

BELo HorizoNtE - ArmBH
ExTrATo ACorDo CooPErAÇÃo TÉCNiCA 

- AGÊNCIA RMBH/SEINFRA/SEBRAE
Acordo de Cooperação Técnica Nº 03/2020, que celebram entre si a 
Agência de Desenvolvimento da região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, a Secretaria de Estado de infraestrutura e Mobilidade de Minas 
Gerais - Seinfra e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Minas Gerais – SEBRAE/MG.
objeto: aprimoramento da infraestrutura de transportes de Minas 
Gerais e o desenvolvimento de políticas públicas de mobilidade urbana 
da região metropolitana de Belo Horizonte, por meio da troca de infor-
mações estratégicas entre os partícipes .
vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua publicação 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.Signatários:

a) Mila Batista Leite Corrêa da Costa; 
b) Fernando Schartack Marcato

; c) Afonso Maria rocha; 
d) João Cruz reis Filho .

4 cm -27 1413067 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
EcoNômico DE miNAS GErAiS - coDEmiG

ExTrATo DE CoNTrATo
Extrato do Contrato nº 11050 . Dispensa de Licitação . Processo interno 
n° 11/2020. Base Legal: Art. 29, I, da Lei 13.303/2016. Contratado: 
Setromec Engenharia Elétrica Ltda, CNPJ n° 25.313.016/0001-85. 
objeto: Elaboração de estudo de gerenciamento de riscos, laudos e pro-
jetos de SPDA . Prazo de vigência: 120 dias . valor Global: r$ 26 .700,00 
(Vinte e seis mil e setecentos reais). Data da Assinatura:06/10/2020.

2 cm -27 1413171 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

ExTrATo DE CoNTrATo
Extrato do Contrato nº 11051. Licitação Pregão Eletrônico nº 8/2020. 
Processo Interno n° 210/2020. Base Legal: Lei Federal nº 13.303/2016. 
Contratado: Raízes Agroambiental Ltda, CNPJ nº 12.632.313/0001-41. 
objeto: Prestação de serviços de supressão com destoca de indivíduos 
arbóreos, incluindo a destinação final dos resíduos gerados. Prazo de 
vigência:6 meses . valor Global: r$ 120 .200,00 (cento e vinte mil e 
duzentos reais). Data da Assinatura: 19/10/2020.

2 cm -27 1413172 - 1

comPANHiA ENErGéticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CoMPANHiA ENErGÉTiCA DE MiNAS GErAiS – CEMiG
GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAL E SERVIÇOS SL/MS

AviSoS DE EDiTAL
Pregão Eletrônico 500-H14685 . Alienação de imóveis, distribuídos em 
13 lotes, em Minas Gerais .Pregão Eletrônico 840-H14683 . roSAL 
ENErGiA S .A . objeto: Serviços de Elaboração de Projeto Básico de 
Estabilização e instrumentação Geotécnica dos Taludes das ombreiras 
da Barragem da uHE rosal, conforme Termo de referência - Especi-
ficação Técnica GDX-I-AG/SB-0004116.Edital e demais informações: 
http://compras.cemig.com.br

CoNTrAToS
Contrato n° 4680006075-4680006076-4680006077-4680006078-
4680006079. Pregão Eletrônico SL/MS 500-H14390. Partes: Cemig 
Geração E Transmissão S .A . - Cemig GT; Cemig Geração Três Marias 
S .A ., Cemig Geração Sul S .A ., Cemig Geração Leste S .A . Horizon-
tes Energia S .A . x vertente Engenharia Eireli . objeto: Serviços para 
controle de recalques e deslocamentos horizontais para monitoramento 
de caráter periódico em Barragens e Taludes nas instalações de Gera-
ção, conforme Termo de Referência - Especificação Técnica GDX-
I-AG/SB-0000003863. Valor R$1.161.800,00. Prazo 36 meses. Ass: 
16/10/2020. Homologação 16/10/2020.

5 cm -27 1412881 - 1

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16
GErÊNCiA DE CoMPrAS DE MATEriAL E SErviÇoS

AviSoS DE EDiTAL
Pregão Eletrônico SL/MS 530-G14665. Objeto: Acessórios Desconec-
táveis para Cabos. Edital e demais informações: http://compras.cemig.
com .br

CoNTrAToS
Contrato n° 4570018368/530, decorrente do credenciamento n° 500-
F11987- . Contratado: ArioSvALDo CAMPoS PirES ADvoGA-
DoS ASSoCiADoS . objeto: serviços jurídicos especializados no 
âmbito judicial, na área de Direito Penal . valor: r$90 .000,00 . Prazo 60 
meses a partir de 21/10/2020. Ass.: 21/10/2020.

ADiTivoS
4680005842-530 . Contratada: Montago Construtora Ltda . objeto: res-
cisão unilateral. Ass.:22/10/2020.

4 cm -27 1412880 - 1

HORIZONTES ENERGIA S. A. - CNPJ 04.451.926/0001-54
LiCENÇA DE oPErAÇÃo

Horizontes Energia S .A ., por determinação do Conselho Estadual de 
Política Ambiental - CoPAM, torna público que solicitou, por meio do 
Processo Administrativo nº 2020 .10 .01 .003 .0002671, Licença de ope-
ração (LAC 1), para a atividade Central Geradora Hidrelétrica, municí-
pio de águas vermelhas/MG.

2 cm -27 1412883 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202010272205160148.
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