
TERMO DE REFERÊNCIA

1.IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE

1.1. Diretoria: DAU-PB - Diretoria de Atenção de Usuário

1.2. Unidade: SSU / GRSU-PB - Gerência de Solução e Serviços

1.3. Endereço completo da unidade demandante:
Av. Presidente Carlos Luz 1275.

1.4. Bairro:
Caiçaras

1.5. Cidade: Belo
Horizonte

1.6. UF: Minas
Gerais

1.7. CEP: 31230-000

1.8. CNPJ:
18.239.038/0001-87

1.9. Inscrição
Estadual:
062.392.867.0033

1.10. Inscrição Municipal:
312.694/001-5

1.11. Superintendente – Demandante:
Rafael Matoso Pereira e Souza

1.12. Matrícula:
PB 003024

1.13. Gerente - Demandante:
Kelly Colen

1.14. Matrícula:
PB 002680

1.15. Responsável pela elaboração do Termo:
Kelly Colen

1.16. Matrícula:
PB 002680

2.OBJETO

2.1. Constitui o objeto deste termo de referência, a aquisição de Microcomputador especial
para suporte a Vídeo Wall com duas placas de vídeo e sem monitor conforme
especificações técnicas descritas no Anexo I e no quadro abaixo

ITEM UNIDADE QUANT. DESCRIÇÃO

1 UNIDADE 1

Microcomputador especial para suporte a vídeo
wall com duas placas de vídeo e sem monitor,

conforme as especificações deste termo de
referência, descritas no Anexo I.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Encontra-se na Prodabel o CIMO (Centro Integrado de Monitoração e Operação) que possui
uma solução de videowall que exibe imagens relativas ao monitoramento das redes,
servidores e outros serviços prestados pela Prodabel. A exibição destas imagens reflete
diretamente no atendimento a incidentes e falhas que possam afetar estes serviços, sendo
o sistema composto por 14 Monitores LFD de 49 ́(quarenta e nove polegadas). Ocorre que,
o micro responsável por transferir as imagens para o Painel, encontra-se instável e pode
deixar de funcionar a qualquer momento, prejudicando sobremaneira a monitoração dos
serviços prestados e consequentemente a agilidade para solucionar prováveis problemas
com estes serviços, afetando assim o público interno e externo à PBH.
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3.2. Assim, a aquisição de um novo microcomputador é de suma importância e essencial para
que não ocorra a interrupção dos serviços prestados pela Prodabel aos órgãos, entidades
da administração municipal e aos cidadãos belo-horizontinos.

4.PREÇO DE REFERÊNCIA OU ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O valor de referência para esta contratação será obtido nos termos do artigo 29 do
Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, observada necessidade de aprovação
pela Câmara de Coordenação Geral – CCG.

5.CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

5.1. Como critério de julgamento, será adotado o MENOR PREÇO, com duas casas decimais
após a vírgula.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. 0604.1904.19.572.085.2602.0001.449052.16.0007.107

7.ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

7.1. As especificações técnicas do objeto deste termo de referência encontram-se descritas no
Anexo I - Especificações Técnicas.

7.2. PRAZO DE EXECUÇÃO
7.2.1. O prazo máximo para a entrega dos itens constantes do objeto é de até 45

(quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento pela
CONTRATADA da NOTA DE EMPENHO, devidamente assinada pela CONTRATANTE.

7.3. LOCAL
7.3.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto no Centro Integrado de Operação e

Monitoração - CIMO da PRODABEL, localizada na Av. Presidente Carlos Luz nº
1.275, bairro Caiçara, Belo Horizonte/MG, durante o horário de funcionamento,
de 8:30h às 11:30h e de 14h às 17:00hs.

7.3.2. É necessário realizar aviso de entrega, com antecedência de 48 horas,
agendando data e horário, através do telefone (31) 3277-8392 ou (31)
3277-8420, sob pena de não recebimento por parte da CONTRATANTE.

7.4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
7.4.1. O objeto que trata este Termo de Referência será recebido da seguinte forma:

7.4.1.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da sua conformidade
com a especificação.

7.4.1.2. Definitivamente, após a verificação da sua qualidade e quantidade e
consequente aceitação.

7.4.1.3. Os itens que compõem o objeto devem ser novos, sem uso anterior e
compatíveis com as especificações técnicas deste Termo de Referência

7.4.1.4. Poderão ser realizados testes pela CONTRATANTE ou equipe por ela
indicada para averiguação do cumprimento dos itens obrigatórios
constantes na especificação técnica, no prazo de até 20 (vinte) dias
corridos contados da entrega. Após, será emitido o Termo de Aceite
Definitivo respectivo e o ateste da Nota Fiscal.

8. FORMA DE PAGAMENTO

2 de 18



8.1. O pagamento será realizado em parcela única pela CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias
corridos contados do adimplemento da obrigação. Considera-se adimplida a obrigação a
entrega do objeto com seu aceite definitivo pela CONTRATANTE.

8.2. Para que o pagamento seja realizado a CONTRATADA deverá ter cumprido todas as
exigências deste termo de referência e de seus Anexos.

8.3. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE no ato de entrega Nota Fiscal.
8.4. Não sendo observado os prazos e demais condições previstas nesta cláusula, o atraso no

pagamento será imputado à CONTRATADA, não decorrendo disso quaisquer ônus para a
CONTRATANTE.

8.5. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos tais como tributos, taxas
e quaisquer outros que se fizerem necessários para o perfeito cumprimento do objeto
deste termo.

8.6. O pagamento à CONTRATADA será realizado por meio de depósito bancário na conta
indicada na Nota Fiscal.

8.7. Se o documento de cobrança apresentar incorreções, ele será devolvido à CONTRATADA e
a contagem do prazo para o pagamento previsto no caput reiniciará a partir da data da
reapresentação do documento corrigido e certificado pelo Fiscal. No caso de haver
retenção, a CONTRATADA discriminará individualmente no documento de cobrança (Nota
Fiscal/Fatura, preferencialmente eletrônica) o percentual e o valor do(s) tributo(s) a
ser(em) retido(s).

8.8. Para empresas enquadradas no sistema de pagamento de impostos SIMPLES, na condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte, é indispensável a apresentação, à
CONTRATANTE, declaração, na forma do Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 459, de
17 de outubro de 2004 - SRF, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal.

8.9. As Notas Fiscais Eletrônicas (NFE-s) deverão conter, no mínimo, as informações previstas
em lei, o número do Contrato, o número do Empenho, número dos Processo
Administrativo, número, ano e modalidade da contratação, mês e ano da prestação do
serviço (se for o caso) e ser encaminhadas para o endereço eletrônico:
nfe.prodabel@pbh.gov.br e para o Fiscal do Contrato, acompanhadas do arquivo no
formato .xml.

9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. É responsabilidade da CONTRATADA, além de cumprir as obrigações legais:
9.1.1. Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas

quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pela
CONTRATANTE;

9.1.2. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar
com a CONTRATANTE, bem como a eventual perda dos pressupostos para a
participação de licitação, nos termos da Lei 13.303/2016;

9.1.3. Cumprir as obrigações rigorosamente dentro dos prazos pactuados;
9.1.4. Reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,

o objeto deste Termo de Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;

9.1.5. Responder pela correção e qualidade do fornecimento do objeto nos termos da
proposta apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis;

9.1.6. Pagar todos os encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre o objeto deste Termo de Referência;

9.1.7. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE
para o adequado fornecimento do objeto deste Termo de Referência,
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apresentando as informações solicitadas e os documentos comprobatórios do
adequado cumprimento das obrigações;

9.1.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Superintendência de
Inclusão Digital - SID, cujas reclamações, se obriga a atender prontamente, bem
como dar ciência a ela, imediatamente, por escrito, de qualquer anormalidade;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo estudo e avaliação das especificações técnicas e
documentos fornecidos pela CONTRATANTE, bem como pela entrega e qualidade
dos bens adquiridos, utilizando-se de pessoal qualificado e procedimentos
técnico-administrativos adequados, cabendo-lhe alertar à CONTRATANTE sobre
falhas técnicas eventualmente encontradas;

9.1.10. Reparar todos os danos e prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, não
restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização
ou pelo acompanhamento da execução por parte da CONTRATANTE;

9.1.11. Providenciar para que não haja qualquer parada ou atraso na entrega do objeto
e, se por qualquer motivo, ocorrer a indisponibilidade de qualquer serviço ou
recurso, buscar meios necessários ao seu restabelecimento, sem qualquer ônus
adicional à CONTRATANTE;

9.1.12. Não infringir quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas,
know-how ou trade-secrets, durante a execução do objeto contratado, sendo
responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas
decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado
em face da CONTRATANTE, por acusação da espécie;

9.1.13. Garantir como “segredos comerciais e confidenciais” quaisquer informações,
dados, processos, fórmulas, utilizando-os apenas para as finalidades previstas no
contrato, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros;

9.1.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos definidos pela Lei Federal nº
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), no que se refere
a tratamento de dados pessoais, à proteção dos direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural.

9.1.15. Entregar o objeto, responsabilizando-se inclusive pelo transporte de seu
estabelecimento até o local determinado para entrega, bem como pelo seu
descarregamento.

9.1.16. Designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato para ser o
interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações
previstas neste instrumento.

10. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

10.1. É responsabilidade da CONTRATANTE, além de cumprir as obrigações legais:

10.1.1. Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e aos documentos
necessários ao cumprimento do objeto;

10.1.2. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, por meio do fiscal designado;
10.1.3. Realizar o recebimento do objeto, quando ele estiver conforme;
10.1.4. Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas

neste Termo de Referência;
10.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou

irregularidades ocorridas no recebimento dos itens adquiridos, sob pena de
aplicação das penalidades previstas em contrato.
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11. CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO

11.1. Todos os produtos deverão ser garantidos pela CONTRATADA, na modalidade “ON SITE”
contra defeitos de engenharia, projeto, fabricação pelo período mínimo, de 5 (cinco) anos
para todos os equipamentos ofertados.

11.2. A garantia cobrirá qualquer deficiência, defeito ou falha de materiais, produtos e software
fornecidos pela CONTRATADA e/ou de sua fabricação, identificada em qualquer época,
durante a vigência do período de garantia definido.

11.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte Telefônico 24x7x365 gratuito, sem limite no
número de chamados técnicos.
11.3.1. A cada chamado a CONTRATADA deverá fornecer número de registro, por e-mail,

para acompanhamento da resolução pela CONTRATANTE;
11.4. Após abertura do chamado junto à CONTRATADA, o primeiro atendimento ocorrerá em até

4 (quatro) horas e a solução final do problema deverá ser apresentada em até 4 (quatro)
dias corridos sempre observando para que os atendimentos realizados na sede da
CONTRATANTE, sejam feitos no horário de expediente, de 08:00 às 17:00  horas.
11.4.1. O prazo de 4 (quatro) dias corridos deverá ser o prazo total de inoperância do

equipamento. Assim, todas as ações necessárias para a correção do problema
como: visita técnica, solicitação interna de peças e substituição das peças,
deverão ser realizadas em até 4 (quatro) dias corridos. Caso algum componente
do equipamento fornecido necessitar de substituição, não houver disponibilidade
no mercado nacional, dependendo de importação ou de fabricação avulsa ou
qualquer outro motivo que impossibilite o cumprimento da solicitação o mesmo
deverá ser substituído por um equipamento novo, sem uso anterior, com a
mesma configuração ou superior, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, no
prazo de 4 (quatro) dias corridos..

11.5. Não serão permitidas limitações de aberturas de chamados, sob a alegação de
impossibilidade de cumprimento do acordo de serviço de até 4 (quatro) dias corridos para
solução do problema ou qualquer outro motivo que impeça o cumprimento da solicitação.

11.6. Não é permitido à CONTRATADA deixar de atender a solicitação da contratante em
decorrência da contratante não utilizar software proprietário ou indicado pela
CONTRATADA para identificação de anomalias ou fornecimento de código de identificação
de defeito gerado pelos produtos indicados pela CONTRATADA  para análise de defeitos.

11.7. A CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo dois canais distintos de comunicação,
sendo um dos canais telefone dentro da região metropolitana da contratante ou serviço
0800 (ou similares desde que não tenham custo adicional de tarifa local) e um canal
eletrônico (email ou aplicativo Web que permita abertura da solicitação além do contato
telefônico).

11.8. Havendo registros de atendimento no mês, a CONTRATADA deverá enviar a relação
mensal à CONTRATANTE, dos atendimentos que foram fechados, informando a relação
das peças substituídas, seja por e-mail ou aplicativo web.

11.9. Durante o período de garantia, a CONTRATADA ou fabricante deverá substituir o
equipamento sem uso anterior, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, com a mesma
ou superior configuração, quando apresentar o mesmo defeito por 3 (três) vezes em um
período de 30 (trinta) dias corridos contados da data da primeira solicitação. Esta
substituição deverá ser feita no prazo máximo de 4 (quatro) dias corridos, após a
solicitação formal de parte da CONTRATANTE.

11.10. Durante o período de garantia serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as
despesas feitas para assegurar a qualidade e o perfeito funcionamento dos produtos e
materiais fornecidos. Caso os produtos e materiais não possam ser reparados no local
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onde estão instalados, todas as despesas resultantes do envio do mesmo à fábrica e do
retorno ao local de origem serão de responsabilidade da CONTRATADA.

11.10.1. Em caso de reparo fora do local de instalação, a CONTRATADA deverá
disponibilizar equipamento de backup, de especificação equivalente ou superior,
em até 4 (quatro) horas após o primeiro atendimento conforme previsto nesta
cláusula.

11.11. Durante o período de garantia, a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Termo de
Referência em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo se por culpa da
CONTRATANTE o objeto venha a perecer ou por fatores alheios a vontade da
CONTRATADA, tais como: fenômenos da natureza, incêndio, furto ou roubo.

11.12. Todas as despesas necessárias para efetivar a substituição dos produtos e materiais
durante a garantia, inclusive custos com transporte, ficarão a cargo da CONTRATADA.

12. DOS IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

12.1. São impedidas de participar de licitações e de serem contratadas pela Prodabel as pessoas
físicas ou jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar, prevista no inciso III do artigo 87
da Lei n. 8.666/1993, desde que aplicada pela Administração Pública Municipal de Belo
Horizonte.

12.2. São impedidas de participar de licitações e serem contratadas pela Prodabel as pessoas,
físicas ou jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de impedimento de licitar e contratar,
prevista no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002, desde que aplicada pela Administração
Pública Municipal de Belo Horizonte, enquanto perdurar a sanção, nos termos do Decreto
Municipal n. 15.113, de 08 de janeiro de 2013.

12.3. São impedidas de participar de licitações e serem contratadas pela Prodabel as pessoas,
físicas ou jurídicas, que tenham sofrido a penalidade de declaração de inidoneidade,
prevista no inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, aplicada por qualquer órgão ou
entidade integrante da Administração Pública, direta e indireta de qualquer esfera
governamental, enquanto perdurar a sanção, nos termos do Decreto Municipal n.
15.113/2013.

12.4. São impedidas de participar de licitações e serem contratadas pela Prodabel as pessoas
físicas ou jurídicas que tenham sofrido a penalidade de proibição de contratar com o Poder
Público prevista nos incisos do artigo 12 da Lei n. 8.429/1992.

12.5. São impedidas de participar de licitações e de serem contratadas as pessoas, físicas ou
jurídicas, referidas nos artigos 38 e 44 da Lei n. 13.303/2016.

12.6. Os impedimentos referidos neste item devem ser verificados perante o Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), ambos mantidos pelo Executivo Federal, e perante o Sistema Único de Cadastro
de Fornecedores (SUCAF) e outros sistemas cadastrais pertinentes que sejam
desenvolvidos e estejam à disposição para consulta, conforme o caso, de acordo com o
Decreto Municipal n. 16.954/2018. 

12.7. Nos casos de renovação contratual, devem ser observados os impedimentos previstos
neste artigo, relativamente aos contratos de prestação de serviços de natureza contínua.

13. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

13.1. Habilitação jurídica
13.1.1. Quanto à habilitação jurídica, será exigida da proponente que apresentar a

proposta melhor classificada,  a apresentação dos seguintes documentos: 
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13.1.1.1. Se pessoa natural ou empresário individual:
I. Cédula de identidade;

II. Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis (registro comercial), no caso de empresário individual;

III. Cópia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente
no Brasil, no caso de estrangeiro. 

13.1.1.2. Se pessoa jurídica:
IV. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado no Registro Público de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme a respectiva
natureza;

V. documento de eleição dos administradores, procuração ou ata de
assembleia que outorgou poderes aos representantes, em caso
dessa atribuição e dos dados pessoais dos representantes não
constarem no estatuto ou contrato social;

VI. inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de ato formal de designação de diretoria em
exercício;

VII. decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira
em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade desempenhada assim o exigir; 

13.2. Regularidade Fiscal
13.2.1. Quanto à regularidade fiscal, será exigida da proponente que apresentar a

proposta melhor classificada, a apresentação dos seguintes documentos: 
13.2.1.1. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, ou no Cadastro

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, conforme
o caso; 

13.2.1.2. prova de regularidade perante a Seguridade Social - INSS, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União;

13.2.1.3. certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS;

13.2.1.4. prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente;

13.2.1.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, 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. 

13.2.2. Para efeito da comprovação da regularidade fiscal, será admitida a apresentação
do Certificado de Registro Cadastral – CRC e Relatório “Situação do Fornecedor”,
ambos emitidos pelo SUCAF, na forma estabelecida pelo Decreto Municipal
11.245/2003.

13.2.3. A regularidade da situação do fornecedor no SUCAF poderá ser confirmada por
meio de consulta online ao Sistema.

13.2.4. Caso a proponente não esteja habilitada na(s) linha(s) de fornecimento
compatível(veis) com o(s) objeto(s) , deverá anexar, o Estatuto ou Contrato
social em vigor acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) ou a última
alteração consolidada, para análise do objeto social quanto à compatibilidade em
relação ao(s) objeto(s). 
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13.2.5. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativa.

13.2.6. Nos termos do Decreto Municipal nº 10.710/2001, nos ajustes firmados pela
PRODABEL, que tenham caráter eventual, ou nos casos em que haja necessidade
de tratamento diferenciado, poderá a Secretaria de Administração e Logística –
SUALOG, dispensar a inscrição do contratado no sistema informatizado de
cadastro de fornecedores, sem prejuízo da apresentação da documentação
mínima exigível para contratação com a administração pública, nos termos da
legislação vigente.

13.3. Qualificação Técnica
13.3.1. O proponente deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s)

por pessoa(s) jurídica(s), de direito público ou privado, que comprove o
fornecimento de bens, de forma satisfatória, e de natureza pertinente e
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto do Termo de
Referência.

13.3.2. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio
proponente.

13.3.3. Será permitido o somatório de atestados.
13.3.4. Poderão ser aceitos atestados correlacionados ao objeto realizados fora do

território nacional, os quais deverão ser traduzidos para língua portuguesa por
meio de tradutor juramentado.

13.3.5. Poderá ser realizada diligência para complementar os atestados de capacidade
técnica.

13.4. Qualificação Econômico-Financeira
13.4.1. A qualificação econômico-financeira da proponente que apresentar a proposta

melhor classificada, será comprovada, por meio de Capital Social correspondente
a 10% (dez por cento) do valor estimado da presente contratação.

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

14.1. Além das condições constantes neste termo e seus anexos, deverão constar na propostas
comerciais, no mínimo, as seguintes informações:
14.1.1. Dados do fornecedor: razão social, n° do CNPJ, endereço, telefone, e-mail, e

outros meios de comunicação da proponente;
14.1.2. Dados bancários: banco, agência, conta corrente;
14.1.3. Nome, carteira de identidade e CPF dos responsáveis pela assinatura do

instrumento contratual, acompanhado de instrumento de procuração, se for o
caso;

14.1.4. Dados do processo: modalidade e número;
14.1.5. Informar a forma da garantia contratual;
14.1.6. Dados do objeto: descrição clara, detalhada e completa do objeto conforme

especificação e seus anexos;
14.1.7. Dados do preço: valor global, em moeda nacional, discriminando o valor unitário

de cada item, e total do objeto ofertado, em algarismo e por extenso para cada
lote, com 02 (duas) casas decimais após a vírgula;

14.1.8. Condições e prazos de pagamento, conforme disposto neste termo de referência
e seus Anexos;

14.1.9. Validade de 60 (sessenta) dias para Proposta, contados a partir da data de sua
apresentação formal à Prodabel.

14.2. É condição para aceitabilidade da proposta a apresentação das seguintes declarações:
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14.2.1. de inexistência de fatos impeditivos para participação, inclusive as dispostas no
item 12;

14.2.2. de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o
Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração
Pública;

14.2.3. de que não há, em suas instalações, a realização de trabalho forçado ou
degradante, noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou
a realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, na forma da lei;

14.2.4. de que cumpre plenamente os requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº
123/2006, se for o caso;

14.2.5. de que a empresa não tem como sócio(s) servidor (es) ocupante de cargo
efetivo/comissionado ou titulares de empresa pública de qualquer esfera
governamental;

14.2.6. de independência das propostas;
14.2.7. de que a empresa está ciente de que concorda com as condições contidas no

termo de referência e seus anexos;
14.2.8. de que atende aos requisitos de habilitação deste termo;
14.2.9. de que, para a execução do contrato, cumpre todos os requisitos previstos na

legislação pertinente ao objeto, inclusive quanto ao Marco Civil da Internet, Lei
Federal nº 12.965/2014;

14.2.10. As declarações do item 14.2.1 ao item 14.2.19 poderão ser apresentadas em
documento único.

14.3. A empresa deverá apresentar ainda as seguintes informações:
14.3.1.1. Marca e modelo do microcomputador ofertado;
14.3.1.2. Marca, potência e modelo da fonte de alimentação;
14.3.1.3. Marca e modelo da placa mãe ofertada;
14.3.1.4. Marca e modelo (identificação do processador) e frequência do micro

processador ofertado;
14.3.1.5. Informar qual a modalidade de licenciamento do sistema operacional

(Open - Volume ou FPP - box ou  OEM ou outras) ofertado;
14.3.1.6. Declaração da proponente informando que é parceiro/distribuidor

autorizado pelo Fabricante;
14.3.1.7. Que o equipamento ofertado, bem como os dispositivos que o compõem

são novos e estão em fase normal de fabricação;
14.3.1.8. Declarações, catálogos e/ou manuais de apresentação dos fabricantes

com a indicação clara e precisa das páginas ou locais que comprovem o
atendimento de cada uma das exigências contidas nas especificações
técnicas para o objeto descrito neste termo;

14.3.1.9. Declaração da proponente informando que todo o equipamento é 100%
compatível entre todos seus componentes, homogêneo e funcional,
conforme item 4;

14.3.1.10. Documentação técnica do microcomputador, em língua portuguesa ou
inglesa, emitida pelo fabricante do equipamento ofertado;

14.3.1.11. Declaração ou certificado que comprove a segurança física e elétrica de
operação do equipamento ofertado, conforme estabelecido pelo
INMETRO/UC, com referência à norma ISO IEC-60950 (segurança elétrica)
ou equivalente Underwrites Laboratories (UL) ou normas equivalentes de
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entidades credenciadas e habilitadas para tal. Ou também será aceito
documentação que comprove que o equipamento ofertado foi
devidamente auditado e possui compatibilidade/aderência com a norma
ISO IEC 60950 (segurança elétrica) ou normas equivalentes e IEC-61000
(interferência eletromagnética) e Eficiência Energética;

14.3.1.12. Declaração ou certificado que comprove que o microcomputador apresente
resultado, auditado pelo software PassMark, índice mínimo em CPU Mark
de 17300 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2680 pontos O
resultado deve ser auditado através do site
https://www.cpubenchmark.net/;

14.3.1.13. Apresentar comprovação de que a fonte do microcomputador possui
potência 500 W dimensionada para o uso de duas placas de vídeo
conforme item 3, através da comprovação da auditoria e certificado 80
Plus, com eficiência típica mínima de 92% quando em 50% da carga de
trabalho, comprovado com o certificado do site www.80plus.org;

14.3.1.14. Apresentar comprovação de que o equipamento ofertado consta na lista
de compatibilidade de hardware (HCL) do fabricante e/ou distribuidor do
sistema operacional ofertado;

14.3.1.15. Apresentar comprovação de que possui ferramenta com execução
independente do Sistema Operacional que possibilite realizar a formatação
definitiva dos dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento,
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou
ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa da BIOS,
deverá ser apresentada comprovação de que é oficialmente homologada
pelo Fabricante do equipamento.

14.3.1.16. O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá constar no “Windows
Catalog” da Microsoft na categoria “hardware – personal computers –
business desktop systems” como “Designed for Windows”, na mesma
versão do Sistema Operacional que será entregue  com o equipamento.

14.3.1.17. O modelo ofertado está em conformidade com ROHS (Restriction Of
Hazardous Substances).

14.3.1.18. Deverá ser apresentado declaração que o equipamento é compatível com
Linux para o modelo de microcomputador ofertado para os sistemas
Ubuntu 16.04 LTS 64-bit, SUSE, Red Hat, OpenSuse e OpenMandriva;;

14.3.1.19. O modelo ofertado possui certificação EPEAT Bronze ou superior
(comprovado através do link www.EPEAT.net) ou certificação similar, tal
qual ISO 14000.

14.3.1.20. O fabricante do equipamento ofertado deverá possuir Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Ambientais com código 5-2 (fabricação de materiais elétricos,
eletrônicos e equipamentos para telecomunicação e informática)
garantindo assim estar em conformidade com as obrigações cadastrais e
de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas
sob controle e fiscalização do Ibama;

14.3.1.21. O fabricante do referido equipamento, objeto deste termo de referência,
deverá ser membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS 18001,
para garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade e
segurança do bem-estar de seus usuários e investimentos ambientais.
Poderão ser usadas certificações equivalentes;
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14.3.2. As Declarações poderão ser apresentadas em um único documento, devidamente
assinado pelo representante legal ou preposto da proponente.

15.VISITA TÉCNICA

15.1. Fica dispensada a realização de visita técnica por incompatibilidade com o objeto,
aquisição de produto.

16.MATRIZ DE RISCO

16.1. Conforme artigo 34 do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel, a matriz de
risco não é obrigatória para todas as contratações, sendo exigida nas contratações de
obras e serviços de engenharia e naquelas cujo objeto seja de grande complexidade, não
sendo, portanto, o caso da presente contratação.

17. AMOSTRA(S), TESTE(S) DE CONFORMIDADE OU PROVA DE CONCEITO(S)

17.1. Por se tratar de produto de fácil acesso, sem grande complexidade, amplamente
disponível no mercado, considerando, ainda, o quantitativo a ser adquirido, bem como a
possibilidade de conferência quando da entrega do produto, fica dispensada a
apresentação de amostras.

18.VIGÊNCIA DO CONTRATO

18.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia, contados da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por acordo entre as partes, desde que a
medida seja vantajosa para a PRODABEL, respeitados os limites do art. 71, da Lei Federal
nº 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da Prodabel.

19.REAJUSTE

19.1. Não haverá reajuste, por se tratar de aquisição de produto de pronta entrega.

20.GARANTIA CONTRATUAL

20.1. Por se tratar de produto, a CONTRATADA deverá apresentar garantia à Prodabel, no valor
de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, conforme determina art. 70 da Lei nº
13.303/16,  podendo optar por:
20.1.1. Caução em dinheiro;
20.1.2. Seguro garantia;
20.1.3. Fiança bancária.

20.2. Independentemente da modalidade escolhida, o recolhimento da garantia deverá ser
prévio, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos e legislação aplicável à
espécie.

21.SANÇÕES APLICÁVEIS

21.1. No caso de inadimplemento serão aplicadas as sanções previstas nas Leis Federais nº
13.303/2016, Decreto Municipal nº 15.113/2013, 16.954/2018, além do Regulamento de
Licitações e Contratos da Prodabel e do Código de Defesa do Consumidor.

22.CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE DA PRODABEL

22.1. As partes se obrigam a respeitar e cumprir e fazer cumprir os princípios e regras do
Código de Conduta e Integridade da Prodabel, disponível em:
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https://prefeitura.pbh.gov.br/prodabel/transparencia/programa-de-integridade.

23. DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

23.1. Nas contratações e parcerias, as partes se obrigam ao dever de proteção,
confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que
tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos
programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e
regulamentações posteriores, bem como a Política de Privacidade e Proteção de Dados da
Prodabel, veiculada por meio da instrução normativa nº 012/2020.

23.2. Deverá constar do contrato, termo de confidencialidade a ser assinado pela CONTRATADA.

24.INFORMAÇÕES ADICIONAIS

24.1. O Fiscal e Gestor do contrato serão designados oportunamente, mediante Portaria,
conforme art. 3º, do Decreto nº 15.185/13.

24.2. Não poderá haver subcontratação para o objeto.
24.3. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.
24.4. A forma de fornecimento do objeto deste termo de referência será integral.
24.5. Não poderá haver cessão do contrato.
24.6. A CONTRATADA fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome

completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que
serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento
da Lei de Acesso à Informação.

25.ANEXOS

25.1. ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
25.2. ANEXO II - NOTA TÉCNICA PARA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS

EM CONSÓRCIO.

Belo Horizonte,      de                             de 2022

________________________________
Responsável pela elaboração do Termo

de Referência

________________________________
Superintendência da área solicitante

_______________________________________
Diretoria da área solicitante
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Microcomputador - TIPO 3

(I7 – 32GB de RAM- HD 1TB - SSD 250GB)

Descrição / Especificação Técnica

1 PLACA MÃE E MICROPROCESSADOR

1.01
Microcomputador com 01 (um) microprocessador, com dissipador e cooler
apropriados, baseado em tecnologia de 64 bits.
Processador no mínimo Intel Core i7-10700 frequência mínima 2.9 GHz, 10º
geração (ou mais recente disponibilizada pelo fabricante para comercialização
no Brasil), ou processador de outro fabricante compatível que apresente
resultado, auditado pelo software PassMark, índice mínimo em CPU Mark de
17300 pontos, e índice Single Thread Rating mínimo de 2680 pontos O
resultado deve ser auditado através do site https://www.cpubenchmark.net/
e anexado na proposta;

1.02 O Microcomputador deverá possuir, no mínimo, 2 (dois) slot PCsI-E 16x.

1.03 A placa mãe (Motherboard) deverá possuir memória RAM no padrão DDR4 (ou
superior) e suportar, no mínimo, a instalação de 2 (dois) módulos de memória.
A placa mãe deverá suportar, no mínimo, 64 GB de memória.

1.04 O Microcomputador deverá possuir instalado na placa mãe, no mínimo, 32GB
(trinta e dois gigabytes) de memória RAM, DDR4 ou superior, velocidade
(frequência) 2933 MHz ou superior.

1.05

● A BIOS deverá ser implementada em "flash memory", em idioma
Inglês ou Português, e deve ser atualizável sem troca do chip.

● As atualizações da BIOS, quando necessárias, devem ser
disponibilizadas no site do fabricante garantindo assim
manutenibilidade e adaptabilidade da solução adquirida.

● O microcomputador deve possuir sistema integrado de diagnóstico
que permita verificar a saúde do sistema, bem como diagnóstico
na BIOS em modo gráfico, capaz de verificar os seguintes itens:

● · Unidades de armazenamento (capaz de varrer todos os
blocos/setores);

● · Interface gráfica;
● · Processador;
● · Memória RAM (capaz de varrer todos os blocos);
● A mensagem de erro gerada por este diagnóstico deverá ser o
suficiente para abertura de chamado do equipamento durante o
período de vigência da garantia.
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1.06

● A Placa Mãe deverá possuir Chip de segurança TPM (Trusted Platform
Module), versão 2.0 ou superior, integrado (onboard, deverá fazer
parte do projeto original da placa-mãe).

● O computador ofertado deverá possuir conjunto de instruções de
gerenciamento que possibilite realizar inventário de hardware remoto
do conjunto (computador com seus componentes e também monitor),
ligar o equipamento remotamente, atualizar a BIOS do equipamento
remotamente e alterar parâmetros da BIOS remotamente
(criar/alterar senha de acesso à BIOS, alterar ordem de boot,
habilitar/desabilitar interfaces USB, etc). As atividades deverão ser
executáveis de forma individual, por equipamento, como também em
massa, para um conjunto específico e para todos os equipamentos.

● Possuir ferramenta com execução independente do Sistema
Operacional que possibilite realizar a formatação definitiva dos
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento,
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou
ISO/IEC 27040:2015. ou normas equivalentes. Caso esta ferramenta
não seja nativa da BIOS, deverá ser oficialmente homologada pelo
Fabricante do equipamento;

1.07 Os componentes (chipset e BIOS) da placa mãe (Motherboard) deverão
suportar a tecnologia de 64 bits.

1.08 Todo o conjunto da placa mãe (processador, BIOS, CHIPSET) deverá suportar o
recurso de virtualização de PC.

1.09
O Microcomputador deverá possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces SATA III
sendo aceito slot M.2 capaz de trafegar protocolo SATA.
O Microcomputador deverá possuir, no mínimo, 6 (seis) interfaces USB
instaladas, sendo, no mínimo, 4 (quatro) interfaces USB padrão 3.2 Gen 1 de
5Gbp/s ou superior. O Microcomputador deverá possuir, no mínimo, 2 (duas)
Interfaces USB na parte frontal do equipamento, sendo no minimo 2 (duas)
Interfaces USB frontais no padrão 3.2 Gen 1 ou superior.

2 UDR - UNIDADE DE DISCO RÍGIDO e SSD

2.01
O Microcomputador deverá ser entregue com, no mínimo, 01 (uma) unidade
de disco rígido, SATA III ou superior, velocidade mínima de 7200 rpm, com
capacidade de armazenamento de 1 TB (um Terabytes) ou superior e uma
unidade de armazenamento do tipo SSD (Solid State Drive) com capacidade
de no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) Gigabytes, interface tipo PCIe
NVMe M.2, ou configuração superior; com, no mínimo, 2.100MB/s de Leitura
Sequencial, 1400MB/s de Gravação Sequencial, e tempo médio entre falhas
(MTBF) mínimo de: 1.5 milhão de horas;
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3

3.01

ADAPTADOR / MONITOR DE VÍDEO
- O Microcomputador deverá ser entregue com no mínimo, com 2 (duas)

placas de vídeo com as seguintes características:
1) Controladora de vídeo com, no mínimo, 4 (quatro) interfaces de saída

do sinal de vídeo DisplayPort (4 DP ) que permita o uso de 04 (quatro)
monitores simultâneos, com no mínimo 2 GB de memória GPU GDDR5,
interface de 128 bit, largura de banda até 80 Gb/s, com resolução mínima de
display 4x 4096x2160 @60Hz 4x 5120x2880 @ 60Hz.

- Devem ser fornecidos 08 (oito) adaptadores DisplayPort para HDMI
compatível com as controladoras ofertadas.

4 TECLADO E MOUSE

4.01
Teclado com interface PS2 ou USB, padrão ABNT2, com no mínimo 100
teclas padrão, sendo obrigatório “Ç”.
Possuir teclas de Iniciar e de Atalho do MS – Windows;
Possuir ajuste para mudança de inclinação do teclado;
Possuir conector USB com cabo para conexão ao microcomputador com, no
mínimo, 1,5 m;
Possuir bloco numérico separado das demais teclas;
Do mesmo padrão de cor do equipamento a ser ofertado;
A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado.

4.02 Mouse óptico, interface PS2 ou USB, com resolução mínima de 1000 dpi,
mínimo de dois botões mais Scroll.

4.03 Teclado e mouse deverão acompanhar as características de acabamento/design
(padrão de cor, etc.) do gabinete principal.

5 ADAPTADOR DE REDE ETHERNET

5.01
O microcomputador deverá possuir, no mínimo, 01 (uma) interface Gigabit
Ethernet IEEE 802.2 e 802.3, compatibilidade com os padrões 10BaseT,
100BaseTX e 1000BaseT, com conector RJ45, indicação visual de atividade
através de led. Suportar protocolos WOL e PXE e com capacidade de operar
no modo full-duplex
Deverão ser fornecidos drivers para os sistemas operacionais, conforme item
8 desta Especificação Técnica.

6 DISPOSITIVO MULTIMÍDIA

6.01 O microcomputador deverá possuir som onboard (placa mãe), conector (ou
conectores) para entrada e saída de áudio estéreo.

7 GABINETE, FONTE E ACESSÓRIOS

7.01
Gabinete do tipo SmallForm Fator - SFF (volume máximo de 13 litros), com
abertura/fixação da tampa do gabinete toolless possa ser realizada com
parafusos recartilhados e leds na sua parte frontal para indicar se o computador
está ligado e se há acesso ao disco rígido.
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Possuir 01 (uma) baia interna para disco rígido de, no mínimo, 2,5 polegadas.

7.02
Alimentação através de fonte interna, chaveada e bivolt, com ventilação própria;
tensão de 110 - 220VCA (+/-4%) e frequência de 60Hz. A fonte de alimentação
deverá suportar todos os dispositivos instalados oferecendo ainda margem para
suporte a futuras expansões do hardware e possuir tecnologia PFC (correção de
fator de potência) ativo

7.03
A fonte do microcomputador deverá possuir potência 500 W dimensionada para
o uso de duas placas de vídeo e deverá ser auditada e possuir certificado 80
Plus, com eficiência típica mínima de 92% quando em 50% da carga de
trabalho, comprovado com o certificado do site www.80plus.org.

7.04 Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil
(norma ABNT NBR 14136).

8 SISTEMA OPERACIONAL

8.01

O equipamento deverá ser compatível com o seguinte sistema operacional:
● Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional.

O equipamento ofertado deverá constar na lista de compatibilidade de hardware
(HCL) do fabricante e/ou distribuidor do sistema operacional ofertado.
O equipamento deverá ser fornecido com os seguintes SOFTWARES
LICENCIADOS E PRÉ-INSTALADOS:

● Sistema Operacional Microsoft® Windows 10 Professional, versão
64 bits, idioma português (Brasil) ou edição professional superior.
● O Sistema operacional deverá ser fornecido já licenciado e
pré-instalado com todos os drivers de todos os dispositivos exigidos nesta
especificação técnica. Todos os dispositivos deverão estar em
funcionamento.

Deverão ser disponibilizados (entregues) os seguintes itens:
● LICENÇAS DE USO PERPÉTUA com sua respectiva chave do produto

(Product Key) referente ao sistema operacional Windows fornecido;
● Mídia original Microsoft® do sistema operacional Windows ou

mídia de recuperação do sistema (recovery) do fabricante do
equipamento com o sistema operacional ou possibilitar ao contratante
o direito de baixar (download) os arquivos de instalação do sistema
operacional no sítio (site) oficial da Microsoft®;

A licença de uso do sistema operacional Microsoft® Windows deverá estar
descrita na Nota Fiscal como parte integrante do Microcomputador.

9 MANUAIS E DRIVERS PARA CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE

9.01

1) Deverá ser entregue documentação técnica completa emitida pelo
fabricante do microcomputador contratado, contendo suas respectivas
especificações e configurações.

2) Se houver necessidades, deverá ser fornecido drivers de instalação e
configuração dos dispositivos ou mídia recovery do fabricante do
equipamento com os mesmos, sendo compatíveis com o sistema
operacional relacionado no item 8.

3) O equipamento ofertado (marca e modelo) deverá constar no
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“Windows Catalog” da Microsoft na categoria “hardware – personal
computers – business desktop systems” como “Designed for Windows”,
na mesma versão do Sistema Operacional que será entregue com o
equipamento;

4) O modelo ofertado está em conformidade com ROHS (Restriction
Of Hazardous Substances);

5) Deverá ser apresentado declaração que o equipamento é
compatível com Linux para o modelo de microcomputador ofertado
para os sistemas Ubuntu 16.04 LTS 64-bit, SUSE, Red Hat, OpenSuse e
OpenMandriva;;

6) O modelo ofertado possui certificação EPEAT Bronze ou superior
(comprovado através do link www.EPEAT.net) ou certificação similar, tal
qual ISO 14000.

7) O fabricante do equipamento ofertado deverá possuir Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Ambientais com código 5-2 (fabricação de materiais
elétricos, eletrônicos e equipamentos para telecomunicação e
informática) garantindo assim estar em conformidade com as
obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre
as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama;

8) O fabricante do referido equipamento, objeto deste termo, deverá
ser membro da EICC ou possuir Certificação válida OHSAS 18001, para
garantia de conformidade com as questões ambientais, qualidade e
segurança do bem-estar de seus usuários e investimentos ambientais.
Poderão ser usadas certificações equivalentes;

9) O equipamento pertence à linha corporativa não sendo aceitos
equipamentos destinados a público residencial;

10) O equipamento deverá ser novo e sem uso e deve ter sido produzido
em série na época da entrega.

Prodabel – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte
S/A

DAU-PB – Diretoria de Atenção ao Usuário
SSU - Superintendência de Serviços

GRSU-PB - Gerência de Solução e Serviços
Decreto no 10.710 de 28/06/2001, Art. 37, inciso IV e Art. 39, publicado em

29/06/2001, DOM - No: 1405
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ANEXO II  - NOTA TÉCNICA PARA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS
REUNIDAS EM CONSÓRCIO;

O presente termo de referência tem por objeto a contratação de “Aquisição de Microcomputador
especial para suporte a Vídeo Wall com duas placas de vídeo”.
É dever do administrador público proteger a Administração e o patrimônio público. Para tal, deve
o instrumento convocatório prever exigências que, efetivamente, tragam maior segurança ao
erário, sem restringir, desnecessariamente, o caráter competitivo do certame licitatório,
conforme previsto no inc. 37, inc. XXI da Constituição Federal de 1988.
A participação de empresas reunidas em consórcio é admitida como forma de ampliação da
competitividade, especialmente em licitações de grande vulto financeiro e/ou alta complexidade
técnica, em que tais empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir as complexidades
do objeto. Assim, expressamente dispõe o Regulamento de Licitações e contratos da PRODABEL,
em seu artigo 42. Senão vejamos:

“Artigo 42 – Consórcio: 1-) A área demandante e a respectiva
Diretoria devem decidir pela permissão ou não de participação em
licitações de empresas reunidas em consórcio. 2-) A permissão de
participação em licitações de empresas reunidas em consórcio deve
ser motivada na ampliação da competitividade.” Grifos Nossos.

Desta forma, ao definir as condições de participação, o administrador deve posicionar-se na linha
divisória entre a garantia de que os licitantes serão capazes de executar o objeto licitado e a
restrição ao caráter competitivo do certame licitatório. A participação de empresas reunidas em
consórcios em processos licitatórios está no campo da discricionariedade da Administração
Pública, portanto, diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto.
Neste sentido, considerando que os itens previstos não são considerados de alta complexidade
técnica e sim comuns, e, considerando ainda que existem no mercado diversas empresas com
potencial técnico, profissional e operacional suficiente para executar o objeto contratado, bem
como atender satisfatoriamente às exigências elencadas no Termo de Referência, entende-se que
é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no certame em tela e que
a participação de empresas em consórcio não ampliaria sua competitividade.
Cumpre ressaltar que tais exigências estão em consonância com o entendimento da Doutrina e
Jurisprudência dominantes, em especial do TCU que já se manifestou em vários acórdãos sobre o
tema. Portanto, pelo exposto, para o certame em tela, pelas características do objeto e do
mercado, não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio.
Belo Horizonte,               de                      de 2022.

Kelly Colen
Gerente de Solução e Serviços -

GRSU-PB

Rafael Matoso Pereira e Souza
Superintendente de Serviços - SSU-PB

Eduardo Starling Lopes
Diretor de Atenção ao Usuário -

DAU-PB
Ordenador de Despesa
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