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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Av. Prudente de Morais, 2410, - Bairro Barro Vermelho, Natal/RN, CEP 59022-545
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.cbm.rn.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 08810036.001720/2022-11
1.

OBJETIVO

O objetivo deste Termo de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições
contratuais principais e apresentação de informações que permitam a elaboração de proposta de
contratação de fornecedor, para aquisição de material de informática, com base na lei LEI Nº 14.133, DE
1º DE ABRIL DE 2021.
2.

OBJETO

Contratação de empresa para fornecimento de Notebook de alto desempenho para
demanda setorial do CBMRN.
3.

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO E BENEFÍCIOS ESPERADOS

3.1.

MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

3.1.1.
O Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC/CBMRN tem como função,
suprir as demandas inerentes aos trabalhos e materiais de tecnologia da informação, bem como a
atualização dos sistemas do Corpo de Bombeiros.
3.1.2.
A contratação para o fornecimento de tal material se dá pela necessidade de
implementação na instituição de equipamentos que possibilitem maior rapidez no fluxo dos processos
institucionais .
3.1.3.
Devido a grande quantidade de processos existentes no Corpo de Bombeiros Militar do Rio
Grande do Norte, existe a necessidade de buscar ferramentas que facilitem o acesso a informação e
otimizem o fluxo dos processos.
3.1.4.
Essa aquisição visa aumentar a produtividade do usuário na realização de suas atividades
administrativas que necessitam de amparo tecnológico, garantindo infraestrutura tecnológica,
diminuindo tempo de processamento de dados e das execuções de ações em ambientes computacionais,
além de inserir novas tecnologias no ambiente organizacional do CBMRN que gere mobilidade e
segurança durante o uso desses equipamentos.
4.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

4.1.

DETALHAMENTO DO OBJETO

4.1.1.

Notebook (06 unidades)

4.1.2.

Tela: 15.6´´ com Resolução da Tela: Full hd (1920 X. 1080) ou superior e Wva Antirreflexo;

4.1.3.

O processador AMD Ryzen 7 5800H vs. Intel Core i7-11800H ou superior;

4.1.4.

Placa de Vídeo: NVIDIA® GeForce® RTX 3050 4GB GDDR6 ou superior;

4.1.5.

Bluetooth: Bluetooth 5.0;
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4.1.6.

Memória RAM deve possuir no mínimo 16 GB

4.1.7.

O armazenamento deve Possuir SSD de no mínimo de 512GB;

4.1.8.

O teclado deve possuir Padrão Brasileiro Númerico, Retroiluminado;

4.1.9.
O equipamento deverá ser entregue com licença de uso do sistema operacional Windows
11 ou versão mais atualizada;
4.1.10.
O equipamento deverá ser entregue em embalagem própria oriunda de fábrica,
devidamente lacrada pelo fabricante, que contenha todos os equipamentos, itens e acessórios
necessários a sua ativação e exigidas neste edital;
5.

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.1.

Será informada pelo setor financeiro do corpo de Bombeiros Militar do RN – CAFO.

6.

RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1.
O material deverá ser entregue do Centro de Logística do Quartel do Comando Geral do
CBMRN, situado na Av. Prudente de Morais, 2410, Bairro Barro Vermelho, CEP: 59022-545, Natal/RN, no
período das 07:30 as 13:00h.
6.2.
O prazo para a entrega dos objetos da aquisição será de 30 (trinta) dias corridos contados a
assinatura do contrato ou equivalente.
7.

ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO COMUM

7.1.
Por tratar de aquisição de complexidade baixa, que pode ser operacionalizada por técnicas
de amplo conhecimento do mercado, a aquisição almejada pode ser enquadrada como aquisição de bem
comum, a exemplo do que se verifica em outras aquisições similares.
7.2.
É possível observar, diante das especificações contidas no Item 4 deste Termo de
Referência que o objeto almejado possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos,
mediante especificações usuais adotadas no mercado, de forma a permitir aos potenciais fornecedores
do ramo de atividade compatível com o objeto da licitação condições de ofertarem suas propostas, sendo
possível a comparação objetiva das mesmas tendo como critério de julgamento o menor preço sem
comprometimento da qualidade desejada.
8.

VIGÊNCIA CONTRATUAL

A vigência contratual para aquisição do objeto se iniciará a partir da assinatura do
instrumento contratual e findará 30 (trinta) dias após a data final prevista para entrega do objeto.
9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.
das partes;

Cumprir fielmente com o instrumento contratual, pelo qual se consolidarão as vontades

9.2.
Atender rigorosamente à especificação do objeto, observando suas características, o
regime de execução do contrato, obedecendo aos prazos de início e de conclusão e os preços exequíveis
com aqueles praticados no mercado;
9.3.
Assumir, com exclusividade, a responsabilidade por quaisquer prejuízos causados por si ou
por seus colaboradores ao contratante e/ou a terceiros, em detrimento da execução do objeto
contratado;
9.4.

Prestar o serviço, no prazo, na forma e no local estabelecido neste TR;

9.5.
Reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato caso se
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções.
10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

10.2.
Verificar minuciosamente, no prazo fixado em lei, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes deste Termo de Referência, para fins de aceitação e
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recebimento definitivo.
10.3.
firmado.

Rejeitar, no todo ou em parte, entrega executada em desacordo com o Contrato a ser

10.4.
Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
10.5.
Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato a ser firmado, podendo sustar,
recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer entrega que não esteja de acordo com as condições e
exigências especificadas, por intermédio de um servidor especialmente designado (o Fiscal de Contrato),
que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com o mesmo.
10.6.

Expedir se necessário, por escrito, as advertências dirigidas a CONTRATADA.

10.7.
Prestar as informações e os esclarecimentos sobre o contrato, que venham a ser
solicitados pela licitante vencedora;
10.8.

Efetuar o pagamento nos prazos, condições e preços pactuados.

10.9.
A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente contratação, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
11.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

11.1.
Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, o contratante poderá aplicar sanções de
natureza moratória e punitiva ao contratado, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.
11.2.
Com fundamento no artigo 7º da Lei federal nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e
contratar com o Estado e será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa, o
contratado que:
11.3.

apresentar documentação falsa;

11.4.

ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

11.5.

falhar na execução do contrato;

11.6.

fraudar a execução do contrato;

11.7.

comportar-se de modo inidôneo;

11.8.

cometer fraude fiscal.

11.9.

Configurar-se-á o retardamento da execução quando o contratado:

11.10.
deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados
da data da ordem de serviço;
11.11.
deixar de realizar, sem causa justificada, os fornecimentos definidos no contrato por 3
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.
11.12.
A falha na execução do contrato estará configurada quando o contratado descumprir as
obrigações e cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de acordo
com o que preceitua o item 12.10.
11.13.
Para os fins do item 12.2.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos
177 ao 180 da Lei federal nº 14.133/2021.
11.14.
O contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 12.2 ficará
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.15.

multa:
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11.16.
compensatória de até 10% sobre o valor total atualizado do contrato nos casos de
inexecução, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do
objeto contratado, e nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação
pertinente;
11.17.
moratória de até 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação,
até o limite de 30 dias.
11.18.
impedimento de licitar e de contratar com o Estado e descredenciamento no cadastro de
fornecedores, pelo prazo de até cinco anos.
11.19.
As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem
prejuízo da aplicação da sanção de impedimento de licitar e de contratar.
11.20.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei federal
nº 14.133/2021.
11.21.

O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual.

11.22.
Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventuais devidos
pelo contratante.
11.23.
Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
11.24.
Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao
contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
11.25.
Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,
essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação do contratante.
11.26.
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.
11.27.
A aplicação de sanções não exime o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas
ou prejuízos que venha a causar ao ente público.
11.28.
O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento,
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art.
137, incisos I a IX da Lei federal nº 14.133/2021.
11.29.
As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na
Lei federal nº 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.
12.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

12.1.
A CONTRATANTE promoverá o acompanhamento e a fiscalização do contrato, através da
designação de um agente para fiscalizá-lo.
12.2.
A fiscalização exercida no interesse do CBMRN não exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
ou da qualidade dos serviços de assistência técnica.
13.

LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS À CONTRATADA

13.1.
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até o 30º (Trigésimo) dia corrido após
fornecimento do equipamento ao CBMRN, devidamente inspecionados e em pleno funcionamento,
conforme prazos estabelecidos no Item 4 deste Termo de Referência, devendo a nota fiscal/fatura estar
devidamente atestada pelo setor competente.
13.2.
O pleno funcionamento do objeto contratado, com sua respectiva nota fiscal/fatura, além
de outras determinações constantes neste Termo de Referência, são condições necessárias para o início
da contagem do prazo mencionado no subitem acima.
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13.3.
Os pagamentos em atraso pela administração, considerados após o prazo estabelecido
neste item, sofrerão atualização financeira no intuito de manter o valor monetário da prestação, da
seguinte forma:
AF = I x N x VP

Onde, AF = Atualização Financeira devida;
I = Índice de atualização financeira = 0,0001643;
N = Números de dias em atraso;
VP = Valor da Parcela devida;

13.4.
À CONTRATANTE, reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços forem
executados em desacordo com as descrições constantes neste Termo de Referência ou Contrato ou se os
equipamentos não funcionarem devidamente durante a fase de recebimento.
13.5.
Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá entregar a Nota Fiscal
(correspondente a cada lote) em nome do Órgão beneficiado, com o nº do CNPJ, sem rasura, em letra
legível, e com as informações bancárias correspondentes.
13.6.
A Nota Fiscal deverá vir acompanhada da DENFOP (Declaração Eletrônica de Nota Fiscal
para Órgão Público), instituída pelo Decreto Estadual nº 21.033, de 20.02.2009, e alterado pelo Decreto
nº 21.087, de 03.03.2009, visando controlar a legalidade das despesas públicas relativas à aquisição de
mercadorias e à tomada de serviços, sujeitas à incidência do ICMS, através do Programa Compra Legal do
Estado do Rio Grande do Norte.
13.7.
Os contribuintes que realizarem operações com mercadorias ou prestações de serviços
sujeitas ao ICMS, destinadas a órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual ou Municipal,
direta ou indireta, deverão:
13.8.
Se contribuinte localizado neste Estado, se cadastrar como usuário do SIGAT, através do
sítio www.set.rn.gov.br, para ter acesso ao sistema de digitação dos dados da respectiva nota fiscal;
13.9.
Se contribuinte localizado em outra unidade da federação, se cadastrar previamente na
Subcoordenadoria de Informações Econômico-Fiscais da Secretaria de Estado da Tributação – SIEFI/SET,
para fins de obtenção de senha de acesso. Informações: (84) 3232-4058/4037 ou (84) 32322017/2018/2019.
13.10.
Operações realizadas por contribuinte usuário de nota fiscal eletrônica NF-e, no padrão
nacional, serão dispensadas da digitação da nota fiscal no Sistema Compra Legal.
13.11.
Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela
será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Órgão contratante.
13.12.
Por ocasião da apresentação da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá fazer prova do
recolhimento mensal dos encargos sociais e previdenciários, quais sejam: INSS, FGTS, Certidões Negativas
da Fazenda e da Dívida Ativa Estadual, nos termos do art. 31, da Lei nº 8.212, alterada pela Lei nº 9.711,
de 20.11.98 e do Decreto Estadual nº 17.518, de 21/05/2004.
13.13.
À CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se os serviços forem
executados em desacordo com as descrições constantes do Edital deste Pregão ou se os equipamentos
não funcionarem devidamente durante a fase de recebimento.
13.14.
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, deverá apresentar, juntamente
com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte, dos tributos e
contribuições, conforme legislação em vigor.
13.15.
Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de
correção pela CONTRATADA e acarretará na suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente regularizado.
13.16.
Todo pagamento devido pela administração à prestação do serviço objeto da licitação é
condicionado à comprovação, pela CONTRATADA, da quitação das suas obrigações fiscais, trabalhistas e
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previdenciárias, inclusive às pertinentes aos empregados evolvidos na execução do objeto, sem
prejuízo de outras disciplinadas neste instrumento e nas normas vigentes.
14.

QUALIFICAÇÕES

14.1.
A qualificação dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art. 68
da Lei 14.133, de 01º de Abril de 2021.
15.

DA GARANTIA CONTRATUAL

15.1.
mesmo.

A garantia do objeto deve ser no mínimo de 12 meses após o recebimento definitivo do

16.

DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

17.

RESCISÃO CONTRATUAL

17.1.
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas no art. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.
18.

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

18.1.
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
licitação 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.
19.

DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1.
A contratada deverá estar devidamente em situação regular, com todas as obrigações
fiscais em dia, para fins de contratação com a Administração pública, conforme a lei 14.133/2021.
19.2.
Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, de acordo com a Lei nº
14.133/2021, em sua atual redação e pelo Decreto Estadual nº 20.103, de 19 de outubro de 2007 e suas
alterações, tudo de conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e com os
princípios gerais do direito.
19.3.
O horário de expediente no Corpo de Bombeiros Militar do RN é das 07h às 13h, de
segunda a sexta-feira.
Quartel em Natal/RN, 25 de outubro de 2022.

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade
Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro
no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos
passam a integrar a presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.
DA APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA
Aprovo o presente Termo de Referência, de acordo com o art. 14, inciso II, do Decreto
Federal nº 10.024/2019 e de acordo com o Art. 7, II e III, §1°, c/c art. 28 do Decreto Estadual n°
20.103/2007.
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(assinado eletronicamente)
Luiz MONTEIRO da Silva Júnior – Cel QOCBM
Comandante Geral do CBMRN
(assinado eletronicamente)
Carlos Enrique da Silva Oliveira - Maj QOCBM
Chefe do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação
Elaborador do Termo de Referência
ROBERTO NUNES DE MORAIS - TEN QOABM
Chefe do Centro de Planejamento e Instrução Processual de Contratações

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO NUNES DE MORAIS, 2° Tenente QOACBM, em
26/10/2022, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.
Documento assinado eletronicamente por LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, Coronel QOCBM, em
26/10/2022, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17035579
e o código CRC 73C96C5D.
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