
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TEC NOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO SRP Nº 15/2015 - RETIFICADO 

Processo Administrativo n.°s 23063.001353/2015-31 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 
CEFET/RJ, por meio da Divisão de Licitações e Contratos (DILCO), sediado na Avenida 
Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - Maracanã - Rio de Janeiro - CEP 20.271-110, 
realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, do Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei Complementar n.º 147, de 7 de agosto de 2014, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 09.09.2015 
Horário: 10:00 (horário de Brasília-DF). 

Local: Portal de Compras do Governo Federal - 
www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de Equipamentos de 
TI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 
e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem 
de seu interesse.  



2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, 
as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto 
nº 7.892, de 2013. 

2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 
órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

2.5. Aos órgãos não participantes que aderirem à ata competem os atos relativos 
à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 

2.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
validade da Ata de Registro de Preços. 

2.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, 
a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o 
prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não 
participante. 

 

3 DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em 
sua forma eletrônica. 

3.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação 
de login e senha pelo interessado. 

3.3 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. 



3.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável 
por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

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 Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, 
conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 
2, de 11.10.10. 

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa 
ou judicialmente; 

4.2.3 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 
8.666, de 1993; 

4.2.4  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.2.5 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações:  

4.3.1 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. 

4.3.2 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa; 

4.3.3 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação definidos no Edital; 

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



4.3.5 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.  

4.3.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

5 ENVIO DAS PROPOSTAS 

5.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances.  

5.4 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.  

5.5 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
propostas apresentadas.   

5.6 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1 Valor unitário do item, em Real (R$) e com 02 (duas) casas decimais;  

5.6.2 Marca; 

5.6.3 Fabricante;  

5.6.4 Descrição detalhada do objeto: indicando o modelo, prazo de validade 
ou de garantia. 

5.7 Não serão aceitas informações com expressão “conforme o Edital” ou 
equivalentes, constituindo sua utilização motivo para recusa das propostas 
pelo Pregoeiro. 

5.8 No detalhamento do objeto, quanto à marca, modelo ou fabricante, deverá 
ser apresentada somente uma opção e serão recusadas as propostas 
contendo alternativas diversas. 

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

5.10 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 



5.11 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

5.12 O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado 
por um dos critérios de margem de preferência. 

 

6 DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

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

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

6.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

6.5 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.  

6.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, em Real (R$) e 
com 02 (duas) casas decimais. 

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

6.7 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

6.8 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 
inferior a 03 (três) segundos. 

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

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

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



6.12 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes.  

6.13 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente 
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.14 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o 
último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.15 Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, 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 LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

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

6.17 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 05 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 

6.18 Caso a microempresa ou 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. 

6.19  No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de 
empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá 
apresentar melhor oferta.  

6.20 Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de 
menor preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema 
automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados 
nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins de 
aceitação pelo Pregoeiro. 



6.20.1 Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de 
preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 

6.21 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 
previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens: 

6.21.1 produzidos no País; 

6.21.2 produzidos por empresas brasileiras; 

6.21.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.22 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público 
para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

6.23 Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os 
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais 
bem classificado. 

6.23.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 

 

7 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 
preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3 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.  

7.4 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, a 
exemplo das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 
2008. 

7.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” 
prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  



7.5.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 
destacam-se os que contenham as características do material 
ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, 
minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos 
ou propostas.  

7.5.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 
prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.6 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da 
aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante 
que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior 
encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da 
caracterização do produto manufaturado nacional, nos termos do 
Decreto n° 8.184, de 2014. 

7.7 O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto 
não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas 
brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de 
preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Se a proposta ou lance 
vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.7.1 Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as 
propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem 
de preferência. 

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

7.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o 
fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 
condições diversas das previstas neste Edital. 

7.9.1 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. 

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

7.10 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 



7.11 Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas 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 (inciso IV, art. 13, 
Decreto nº 5.450/05). 

 

8 DA HABILITAÇÃO  

8.1 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: 

8.1.1 SICAF; 

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.5 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. 

8.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade 
fiscal, trabalhista à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica 
conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.2.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma 
documentação vencida junto ao SICAF. 

8.2.2 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no 
referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, ou 05 (cinco) dias úteis se for 
microempresa ou empresa de pequeno porte, documento válido que 
comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 



inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e 
das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 
123, de 2006, alterado pela LC nº 147, de 2014. 

8.3 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento 
exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão 
apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à 
Regularidade Fiscal e trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira: 

8.3.1 Habilitação jurídica:  

8.3.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede; 

8.3.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

8.3.1.3 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

8.3.1.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: 
certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio - DNRC; 

8.3.1.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em 
vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 
que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.3.1.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País: decreto de autorização; 

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

8.3.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.3.2.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.3.2.2 prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão 
conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 
tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 



administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 
6.106/07);  

8.3.2.3 prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

8.3.2.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

8.3.2.5  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 do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.3.2.6 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.3.2.7 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede do licitante;  

8.3.2.8 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 
estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar 
tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei;  

8.3.2.9 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa 
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.3.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

8.3.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

8.3.3.2  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta; 

8.3.3.3 No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da 
microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 
2007); 



8.3.3.4 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao período de existência 
da sociedade; 

8.3.3.5 comprovação da situação financeira da empresa será 
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = ______________Ativo Total_____________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

LC = _Ativo Circulante_ 
Passivo Circulante 

  
           

8.3.3.6 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que 
apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido 
de 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 
do item pertinente. 

8.4 Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado 
da aplicação da margem de preferência, o licitante deverá apresentar, 
nos termos do Art. 2º § 1º do Decreto 8.184, de 2014, juntamente com a 
proposta, cópia da portaria interministerial que atesta sua habilitação 
aos incentivos da Lei nº 8.248, de 1991, ou cópia da Resolução do 
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus -  Suframa que atesta sua habilitação aos incentivos do 
Decreto-Lei nº 288, de 1967. 

8.5 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima 
deverão ser apresentados pelos licitantes, preferencialmente por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, ou, caso necessário,  via e-mail 
licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão no 
título do e-mail), no prazo razoável para tanto, estabelecido pelo Pregoeiro 
no “chat”, sob pena de inabilitação.   

8.5.1 Posteriormente, caso solicitado pelo pregoeiro, serão remetidos em 
original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 
tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que 
conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial, para análise. 



8.5.2 O endereço para envio dos documentos originais será determinado 
pelo Pregoeiro no “chat”. 

8.6 Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.6.1 A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, 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 ou empresa de pequeno 
porte com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o 
mesmo prazo para regularização.  

8.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

8.8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.9 O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de 
registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ, TST E 
CEIS, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a 
proibida de participar deste certame.  

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

8.11 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá: 

9.1.1 ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante 
legal. 

9.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento. 

9.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 
sanção à Contratada, se for o caso. 



9.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10 DOS RECURSOS 

10.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 
o prazo de no mínimo 20 (vinte) 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 03 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema 
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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. 

 

11 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

11.1 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. 

11.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário e os licitantes que 
aceitarem cotar preços iguais aos deste, o prazo de 02 (dois) dias, contados 
a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de 
Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob 



pena de decair(em) do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  

12.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso 
de recebimento (AR), para que seja assinada no prazo de 02 (dois) dias, a 
contar da data de seu recebimento. 

12.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro 
de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde 
que devidamente aceito. 

12.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias 
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a 
indicação do licitante vencedor e dos licitantes que aceitarem cotar preços 
iguais aos deste, observada a ordem da última proposta apresentada 
durante a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas 
quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

13 DA NOTA DE EMPENHO EQUIVALENTE AO TERMO DE CONTRATO 

13.1 Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor receberá, por 
meio eletrônico, link do portal transparência da Nota de Empenho 
referente à contratação. O prazo de vigência da contratação é de até 12 
(doze) meses, contados do recebimento da Nota de Empenho.  

13.2 Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela 
contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público.  

13.3 Se o adjudicatário, no ato do recebimento da Nota de Empenho, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se ao aceite, poderá ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a 
verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

14 DO PREÇO 

14.1 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 
8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

 

15 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 



 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência.  

 

17 DO PAGAMENTO 

17.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

17.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 

17.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente na nota fiscal apresentada.  

17.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente 
de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

17.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

17.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

17.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

17.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto 
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos.   

17.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  



17.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a 
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

17.11 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 
caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o 
contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.  

17.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

17.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

17.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que 
a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  

18.1.1 não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 

18.1.2 apresentar documentação falsa; 

18.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 



18.1.5 não mantiver a proposta; 

18.1.6 cometer fraude fiscal; 

18.1.7 comportar-se de modo inidôneo. 

18.1.7.1 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. 

18.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1 Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) 
item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.2.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

18.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção 
de impedimento. 

18.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa 
ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

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. 

18.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.7 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 
no Termo de Referência. 

 

19 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da 
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão no 
título do e-mail) ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - Térreo - Maracanã - RJ - CEP 
20.271-110, das 10h às 16h na Seção de Protocolo do CEFET/RJ. 

19.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas. 

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



19.5 Os pedidos de esclarecimentos 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 via internet, no endereço indicado no Edital. 

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

19.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo 
Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão 
disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

 

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário pelo Pregoeiro.   

20.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

20.3  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

20.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

20.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório. 

20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

20.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 



20.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos 
e/ou obtidos no endereço Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - 
Maracanã – RJ (Departamento de Administração), nos dias úteis, no 
horário das 10h às 12h e das 13h às 16h, mesmo endereço e período no 
qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 

20.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

20.10.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

20.10.2 ANEXO II - Modelo de Proposta; 

20.10.3 ANEXO III – Dados Cadastrais da Empresa; 

20.10.4 ANEXO IV – Ata de Registro de Preços. 

 

Rio de Janeiro, ......... de ................................. de 2015. 

 

 

Assinatura da autoridade competente 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO SRP Nº 15/2015 

Processo Administrativo n.°s 23063.001353/2015-31 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de equipamentos de TI, conforme condições, quantidades, 
exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento:  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD. 
VALOR 

UNITARIO 
(R$) 

MARGEM DE 
PREFERÊNCIA 

1 

Computador 
Processador 3.3 GHz, cache 6 MB, memoria: 
8 GB, 
HD: 500 GB, Adaptador Wireless IEEE 
802.11b/g/n, 
Windows 8, Monitor: 23" 
Garantia 3 anos on-site 
Demais especificações no ITEM 2.1 deste 
Termo de Referência 

unid. 562 4.034,03 

Decreto 
8.184, de 

2014 
 

10% 

2 

HD EXTERNO 1TB 
Característica/Configurações/Requisitos 
mínimos: 
Capacidade: 1TB ; Conexão: USB 3.0 
(Compatível com USB 2.0); 2.5 polegadas; 
Alimentação pelo cabo USB, Compatível com 
Windows 7, Vista, XP e Mac, OS 10.5 ou 
superior.  
Garantia: 1 ano  

unid. 287 913,30 

Decreto 
8.184, de 

2014 
 

10% 

3 
Monitor 21.5” 
Especificações conforme ITEM 2.2 deste Termo 
de Referência 

unid. 208 769,13 n/a 



 

4 

MULTIFUNCIONAL LASER 
MONOCROMÁTICA DE GRANDE PORTE 
Impressora Multifuncional Monocromática a 
Laser A4; velocidade máxima de 52 ppm; Tela 
Touchscreen Colorida de 10.1; Bandeja de 
alimentação de papel para 520 folhas; Bandeja 
de alimentação Multiuso para 100 folhas; 
Processador mínimo de 01 Ghz dual core; 
Volume de impressão de no mínimo 290.000 
paginas mês; Memória mínima de 2Gb padrão; 
Resolução de impressão de 1200 x 600dpi, 
Resolução de digitalização de 600 x 600dpi -  
Copiadora com Zoom mínimo de 25 a 400% 
(vidro de originais) ; Fax  com Velocidade 33.6 
Kbps - Tensão de entrada: 110v; Conectividade 
USB 2, 10/100/1000BaseTX Ethernet; 
Acompanhar toner inicial para 25.000 páginas e 
toner adicional Incluso Original do fabricante de 
no mínimo 30000 páginas ; Toner e cilindros 
deverão ser integrados no mesmo Elemento, 
caso seja separado, fornecer 01 (um) cilindro 
adicional - Também devera ser fornecido: 03 
(três) gavetas de alimentação e saída para no 
mínimo 500 folhas e 1 (um) gabinete com 
rodízios; cabo de força e cabo USB; Drivers 
compatíveis Windows XP, Windows 7 e 
Windows 8; Todos os materiais e instruções dos 
equipamentos, inclusive no painel, devem 
possuir as informações em Português.  
Garantia de 24 meses on-site prestado pelo 
fabricante ou pela assistência técnica 
autorizada do mesmo. 

unid. 60 7.900,00 

Decreto 
8.184, de 

2014 
 

10% 

5 

MULTIFUNCIONAL LASER 
MONOCROMÁTICA 
com função de Impressão monocromática, sendo 
impressora, copiadora, scanner e fax - 
velocidade de impressão e copia de 40 ppm; 
Duplex Automático na impressão e cópia; 
Resolução de impressão de 1200 x 1200dpi, 
Resolução de digitalização de 1200 x 1200dpi -  
Copiadora com Zoom mínimo de 25 a 400% 
(vidro de originais) ; Fax com Velocidade de 33.6 
Kbps; Tempo de saída da primeira página: Até 
07 s ; Emulação PCL5e, PCL6, PostScript3 ; 
Capacidade da bandeja de entrada de 250 
folhas ; 50 folhas na bandeja multifunção ; 
Capacidade de 150 folhas na bandeja de saída ; 
Processador de no mínimo 590 Mhz ; 
Memória/Armazenamento mínimo padrão de 256 
MB com possibilidade de expansão futura para 
no mínimo 512 MB; Conectividade USB 2.0, 
10/100/1000BaseTX Ethernet; Ciclo mensal de 
no mínimo 95.000 páginas; Tensão de entrada: 
110V; Acompanhar toner inicial para 3.000 

unid. 165 1.883,72 

Decreto 
8.184, de 

2014 
 

10% 



páginas e toner adicional Incluso Original do 
fabricante de no mínimo 15.000 páginas; Toner e 
cilindros deverão ser integrados no mesmo 
Elemento, caso seja separado, fornecer 01 (um) 
cilindro adicional -  Devera ser acompanhada de 
cabo de força e cabo USB; Drivers compatíveis 
Windows XP, Windows 7 e Windows 8; Todos os 
materiais e instruções dos equipamentos, 
inclusive no painel, devem possuir as 
informações em Português.  
Garantia de 24 meses on-site prestado pelo 
fabricante ou pela assistência técnica 
autorizada do mesmo. 

6 

NOTEBOOK 
Especificações conforme ITEM 2.3 deste Termo 
de Referência unid. 223 4.087,35 

Decreto 
8.184, de 

2014 
 

10% 

7 

PROJETOR MULTIMÍDIA COM MÓDULO 
WIRELESS 
Demais especificações conforme ITEM 2.4 deste 
Termo de Referência 

unid. 226 2.912,67 n/a 

8 

WEBCAM 
Característica/Configurações/Requisitos 
mínimos: 
Conexão: USB; Microfone integrado com 
cancelamento de ruído acústico;  Gera imagens 
em formato widescreen 16:9 , qualidade HD de 
720p com qualidade de até 30fps; Resolução 
máxima Vídeo: 1280 X 720 pixels / Imagem: 
1280 X 800 pixels; Tecnologia que crie 
automaticamente vídeo claro e colorido, em 
praticamente todas as condições de luz; Cor: 
Preto; Base de conexão universal: para 
computador desktop, laptop ou notebook; 
Compatível com Windows Vista e Windows 7.  
Garantia: 2 anos do fabricante. 

unid. 172 222,13 n/a 

9 
ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT  
Especificações no ITEM 2.5 deste Termo de 
Referência  

unid. 260 93,47 n/a 

10 
ESTABILIZADOR 600 VA BIVOLT  
Especificações no ITEM 2.6 deste Termo de 
Referência 

unid. 252 246,72 n/a 

11 
NOBREAK 700VA BIVOLT 
Especificações no ITEM 2.7 deste Termo de 
Referência 

unid. 187 541,83 n/a 

12 
NOBREAK 1400VA BIVOLT 
Especificações no ITEM 2.8 deste Termo de 
Referência 

unid. 226 981,65 n/a 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS OBJETOS 

2.1. Especificação técnica do item 01: Computador DESKTOP  



2.1.1. GABINETE DA CPU: 

2.1.1.1.  Gabinete com volume de até 12.500 cm³ com diferença de até 
5%; 

2.1.1.2. Deve permitir a utilização na posição horizontal e vertical sem 
comprometer os componentes internos e o funcionamento do 
computador; 

2.1.1.3. Não serão aceitos com conectores ou orifícios de ventilação na 
parte superior da tampa onde poderá ser colocado o monitor de 
vídeo. A tampa do gabinete, uma vez posicionada corretamente 
em seu local adequado, deverá ser travada automaticamente;  

2.1.1.4. Possuir ferramentas de diagnóstico de falha de boot e 
componentes de hardware/software que facilitem o serviço de 
avaliação e serviço de suporte, quando necessário e convocado, 
conforme abaixo:  

2.1.1.5. Combinações de Códigos de “Beeps” que sinalizem informações 
prévias de falha de boot de componentes de hardware;  

2.1.1.6. Grupos de Mensagens de Erro na tela do monitor que sinalizem 
informações prévias de falha de boot de componentes de 
hardware;  

2.1.1.7. Opção de ferramenta de diagnóstico, funções de testes rápidos e 
identificação de problemas dentro da BIOS para no mínimo drive 
de disco e boot.  

2.1.1.8. O gabinete deverá ter projeto tool-less, ou seja, que não 
necessite ferramentas para abertura da tampa do gabinete, 
remoção de periféricos como: disco rígido, módulos de memória 
RAM, placas de expansão e unidade óptica. Não será aceito o 
uso de parafusos recartilhados para atender essa característica, 
deverá possuir sistema de instalação dos componentes aqui 
especificados por encaixe com exceção da fonte de alimentação;  

2.1.1.9. Deve possibilitar a instalação de cadeado (incluindo opção para 
padrão Kensington) ou lacre de segurança em slot ou trava 
externa específica de forma a impedir a abertura do gabinete; 

2.1.1.10. Deve possuir dispositivo físico que gere alerta de abertura de 
gabinete ao agente de gerenciamento do equipamento;  

2.1.1.11. Possuir alto-falante interno ao gabinete que seja desativado 
automaticamente quando conectado algum dispositivo de áudio 
externo à interface de som “line-out”. 

2.1.2. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

2.1.2.1. Fonte de alimentação com consumo e potência de no máximo 
260 Watts, suficiente para o funcionamento do computador na 
configuração máxima suportada (placa principal, processador, 
memória, interfaces e demais periféricos);  



2.1.2.2. Possuir eficiência de 90% ou superior a uma carga nominal de 
50%, com tecnologia PFC Ativo (Active Power Factor 
Correction);  

2.1.2.3. Conformidade com os programas  Energy Star 5.2 e 80Plus; 

2.1.2.4. Faixa de tensão de entrada mínima de 100-240VAC (+/- 10%), 
com seleção automática de tensão; 

2.1.2.5. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site 
www.80plus.com na categoria Gold ou superior.  A 
implementação deste requisito é fundamental para o 
cumprimento dos requisitos de sustentabilidade ambiente 
estabelecido na IN SLTI/MPOG no  1 de 19 de Janeiro de 2010. 

2.1.3. PROCESSADOR:  

2.1.3.1. Processador de, no mínimo, 4 (quatro) núcleos físicos, com 
arquitetura x86, além de memória de vídeo e memória cache L3 
integradas à mesma forma de silício do processador;  

2.1.3.2. Frequência de clock de, no mínimo, 3.3 GHz; 

2.1.3.3. Tecnologia Turbo ou Boost que possibilite alcançar, no mínimo 
3.7 GHz  

2.1.3.4. Memória cachê L3 de, no mínimo, 6 MB; 

2.1.3.5. Controle de nível do desempenho automático, ajustando 
dinamicamente a frequência e voltagem de acordo com a 
necessidade requerida pela atividade no momento; 

2.1.3.6. Controladora de memória de sistema integrada à CPU, 
suportando até dois (2) canais independentes de 64 bits, como 
cada um acessando um (1) ou dois (2) módulos de memória 
padrão DDR3 1600 MHz; 

2.1.3.7. O processador e o chipset devem suportar características de 
virtualização, ou seja, tecnologia que faça com que um único 
sistema seja reconhecido pela camada de softwares como 
múltiplos sistemas independentes, permitindo assim que diversos 
sistemas operacionais rodem independentemente num único 
equipamento; 

2.1.3.8. O equipamento deverá atingir índice de, no mínimo, 7250 no 
Passmark CPU Mark, tendo como referência a base de dados 
Passmark CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.  

2.1.3.9.  Deverá pertencer à linha mais recente do fabricante de 
processadores ofertado. 

2.1.4. MEMÓRIA RAM: 

2.1.4.1. Módulos de memória RAM tipo DDR3 com barramento de 1600 
MHz;  



2.1.4.2. Possuir 8 GB de memória RAM configurada para operar em 
canal duplo (Dual Channel);  

2.1.4.3. Garantir e oferecer expansibilidade para até 32GB. 

2.1.5. CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPSET) E PLACA MÃE: 

2.1.5.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do 
processador, com suporte ao barramento de comunicação com o 
processador de, no mínimo, 1600 MHz;  

2.1.5.2. Deverá suportar plataforma de microarquitetura baseada em 
apenas 2 (dois) chips: 1) o processador com link direto à 
memória do sistema e controladora gráfica PCIe e 2) hub 
controlador de I/Os;  

2.1.5.3. Possuir 4 (quatro) slots de memória DDR3; 

2.1.5.4. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) slots de expansão PCI Express, 
sendo no mínimo 1 (um) PCI Express x16 e 1 (um) PCI Express 
x1.;  

2.1.5.5. Possuir, no mínimo, 3 (três) conectores SATA integrados à placa 
mãe;  

2.1.5.6. Suportar as duas tecnologias de interface de armazenamento 
SATA-II com 3 Gb/s e SATA-III com 6 Gb/s de taxa de 
transferência de dados;  

2.1.5.7. Controladora de disco deve suportar configuração RAID 0 e 
RAID 1, independente do sistema operacional; 

2.1.5.8. Suporte a tecnologia PCI Express 2.0 com capacidade de taxa 
de transferência de dados de até 5 GT/s entre processador e 
periféricos/ rede;  

2.1.5.9. Possuir chip de segurança com a tecnologia TPM (Trusted 
Platform Module) versão 1.2, integrado a placa mãe e software 
para sua implementação incluso; 

2.1.5.10. Placa mãe da mesma marca do fabricante do equipamento, 
desenvolvida especificamente para o modelo ofertado.  Não 
serão aceitas placas de livre comercialização no mercado;  

2.1.5.11. A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como 
acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de 
uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD 
localizados em outro computador, mesmo com o equipamento 
desligado;  



2.1.5.12. Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware 
fora de banda ou “Out of Band” com firmware (chip) integrado 
para armazenar e disponibilizar informações sobre configuração 
e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente 
desligado, com o sistema operacional hibernado ou inoperante, 
dando ao administrador acesso/controle KVM/KMM (Teclado, 
monitor e mouse) para manutenções básicas remotas.  

2.1.5.13. As configurações das funcionalidades de gerenciamento 
presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade 
de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema 
operacional inoperante;  

2.1.5.14. Deve suportar uma eventual utilização de discos de estado 
sólido.  

2.1.6. BIOS E SEGURANÇA: 

2.1.6.1. BIOS no padrão UEFI, desenvolvida pelo mesmo fabricante do 
equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, 
comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do 
equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou 
customizadas;  

2.1.6.2. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e 
campo editável que permita inserir identificação customizada 
podendo ser consultada por software de gerenciamento, como 
número de patrimônio por exemplo;  

2.1.6.3. A BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, 
senha de administrador ao sistema de configuração do 
equipamento;  

2.1.6.4. Deve suportar a tecnologia Trusted Platform Module (TPM); 

2.1.6.5. Estar apta a direcionar a inicialização do sistema para imagem 
no servidor da rede;  

2.1.6.6. Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de 
balanceamento de carga de trabalho, aumentando clock de um 
núcleo e desabilitando de outros; 

2.1.6.7. Suportar tecnologia “Auto Power-On” que permite o 
administrador de TI a selecionar e programar qualquer dia da 
semana para “acordar” o equipamento e rodar rotinas de 
manutenção, atualização e segurança no equipamento;  

2.1.6.8. Alertas ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo 
monitorar violações através de software de gerenciamento;  

2.1.6.9. A BIOS deve manter registro de log de alertas da abertura da 
tampa do gabinete e falha de disco (SMART);  

2.1.6.10. Suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Pré-boot 
Execution Enviroment);  



2.1.6.11. Suportar algum tipo de modalidade de serviço e tecnologia de 
segurança de rastreamento e localização remotos para casos de 
roubo e perda do equipamento, inclusive com função de 
“limpeza” do HDD e respectivo apagamento dos dados; esta 
comprovação deverá ser feita mediante a confirmação de 
parceria do fabricante com a fornecedora da solução (serão 
aceitos documentos WEB) 

2.1.6.12. Suporte a função de habilitar/desabilitar a tecnologia de 
virtualização existente em processadores que suportam este tipo 
de tecnologia; 

2.1.6.13. Permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de 
balanceamento de carga de trabalho, aumentando o clock de um 
núcleo e desabilitando o de outros; 

2.1.6.14. Deverá ser entregue BIOS com o logo da instituição que será 
fornecido para o vencedor da licitação. 

2.1.7. PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 

2.1.7.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída devem ser 
identificados pelos nomes ou símbolos; 

2.1.7.2. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta serial nativa;  

2.1.7.3. Possuir, no mínimo, 8 (oito) portas USB 2.0 / 3.0 nativas, sendo o 
mínimo de 2 (duas) na parte frontal e 6 (seis) na parte traseira do 
gabinete, não será aceito qualquer tipo de adaptador extensor de 
portas. Das 8 (oito) portas, necessariamente 4 (quatro) devem 
ser USB 3.0, sendo duas localizadas na parte frontal e as outra 
duas na parte traseira. 

2.1.7.4. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de vídeo padrão VGA (DB-15) 
e 2 (duas) no padrão DisplayPort ou DVI-I nativas;  

2.1.7.5. Possuir, no mínimo, 01 (uma) porta de rede padrão RJ-45 
integrada;  

2.1.7.6. Possuir, no mínimo, 02 (duas) portas entrada de áudio para 
microfone e 02 (duas) portas de saída de áudio para headphones 
e/ou caixas de som, em ambos os casos com 1 (uma) porta na 
parte traseira e outra na parte dianteira; 

2.1.7.7. Alto falante com potência de 1W. 

2.1.8. INTERFACES DE REDE:  

2.1.8.1. Controladora de rede integrada padrão 10/100/1000 (Gigabit 
Ethernet); 

2.1.8.2. Operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 
10/100/1000 Mbps, bem como no modo full-duplex;  



2.1.8.3. Suportar recursos de WoL (Wake-on-LAN), PXE 2.0, bem como 
a tecnologia de gerenciamento remoto por hardware no padrão 
“fora de banda” ou “out of band”. 

2.1.8.4. Adaptador para comunicação wireless compatível com IEEE 
802.11b/g/n, podendo ser on-board ou off-board com antena 
interna ou externa, chipset e driver compatíveis com os sistemas 
operacionais Windows 7 ou superiores. 

2.1.9. CONTROLADORA DE VÍDEO: 

2.1.9.1. Controladora de vídeo integrada na mesma forma de silício; 

2.1.9.2.  Suporte a tecnologias de alta definição com freqüência de no 
mínimo 1.20 GHz; 

2.1.9.3. Suporte ao padrão DirectX 11.1 ou superior; 

2.1.9.4. Suporte ao padrão OpenGL 4.0 ou superior; 

2.1.9.5. Capacidade de alocação e compartilhamento dinâmicos de 
memória do sistema de, no mínimo, 1.7GBs;  

2.1.9.6. Suporte a resolução de até 3840x2160 a 60 Hz de taxa de 
atualização em modo digital e até 1920x1200 a 60Hz em modo 
analógico;  

2.1.9.7. Suporte ao uso de três monitores simultâneos, sem uso de 
adaptadores. 

2.1.10. DISCO RÍGIDO:  

2.1.10.1. Disco rígido com capacidade mínima de 500GB; 

2.1.10.2. Velocidade de rotação de 7.200 rpm; 

2.1.10.3. Buffer interno de no mínimo 32MB; 

2.1.10.4. Tempo médio de seek de 13ms ou inferior; 

2.1.10.5. Padrão SATA III com capacidade de transferência de 6.0 Gb/s. 

2.1.11. UNIDADE ÓPTICA:  

2.1.11.1. Possuir 01 (uma) unidade óptica gravadora DVD+/-RW interna 
ao gabinete;  

2.1.11.2. Compatível com gravação e leitura de mídias tipo DVD+R, 
DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW;  

2.1.11.3. Suporte a leitura e gravação de DVD em no mínimo 8x e de CD 
em 24x. 

2.1.12. TECLADO : 

2.1.12.1. Padrão ABNT-2 de 107 teclas, com teclado numérico e teclas 
de função;  

2.1.12.2. Conector padrão USB;  



2.1.12.3. Deve ter regulagem de altura e/ou inclinação. 

2.1.12.4. Tecla de Windows Logo para acesso ao menu Iniciar; 

2.1.12.5. Tecla de Aplicação para acesso ao menu de detalhes, sendo 
equivalente ao botão direito do mouse. 

2.1.13. MOUSE:  

2.1.13.1. Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo 
scroll para rolagem;  

2.1.13.2. Tipo óptico com resolução de 1.000 dpi;  

2.1.13.3. Conector padrão USB 

2.1.14. MONITOR:   

2.1.14.1. Monitor de vídeo com tela LED IPS de 23 polegadas de área 
visível;  

2.1.14.2. Tela anti-ofuscante; 

2.1.14.3. Resolução gráfica suportada de 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;  

2.1.14.4. Dot pitch máximo de 0.285mm;  

2.1.14.5. Proporção de 16:9 ou 16:10; 

2.1.14.6. Brilho de 250 cd/m2;  

2.1.14.7. Contraste de 1000:1;  

2.1.14.8. Tempo de resposta máximo de 8 ms;  

2.1.14.9. Conector padrão VGA (DB-15), DVI-D e Display Port;  

2.1.14.10. Ajuste de altura (mínimo 10 cm), Suporte a ajuste do tipo 
Swivel Range, Tilt Range e Pivot Rotation.; 

2.1.14.11. Uma interface USB 2.0 para ligação ao desktop e mínimo de 
três portas USB para ligação de eventuais pen drives e/ou 
outros dispositivos; 

2.1.14.12. Fonte de alimentação interna com ajuste automático de 
voltagem, suportando as faixas de tensão de 100-240VAC (+/-) 
em 50-60Hz;  

2.1.14.13. Externamente na cor semelhante ao do gabinete da CPU e com 
botões para ligar/desligar e de controle digitais (Menu OSD);  

2.1.14.14. Estar em conformidade com a norma TCO'03 ou posterior e 
Energy Star 6;  

2.1.14.15. Registrado no EPEAT (Eletronic Product Environmental 
Assessment Tool) como categoria Gold comprovando que o 
monitor atinge as exigências para controle do impacto 
ambiental em seu processo de fabricação. 



2.1.15. SISTEMA OPERACIONAL: 

2.1.15.1.  Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft 
Windows 8 Professional versão em português do Brasil, com 
mídia de instalação;  

2.1.15.2. O sistema operacional Microsoft Windows 8 Professional deve 
estar pré-instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores 
internos necessário para seu funcionamento;  

2.1.15.3. O equipamento deve estar homologado para executar o 
Windows 8 Professional, devendo ser apresentado o atestado 
de certificação emitido pela Microsoft (HCL).  Não serão aceitas 
declarações simples; 

2.1.15.4. Deve ser fornecido ao menos 10% de mídias com todos os 
drivers, compatível com Microsoft Windows 8, necessário para 
o funcionamento do equipamento;  

2.1.15.5. O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, 
download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e 
Firmwares para o equipamento ofertado.  O link para o site 
deve ser fornecido no momento da entrega da proposta; 

2.1.15.6. Deverá ser comprovada certificação de pelo menos uma das 
versões de Linux, de preferência Ubuntu ou Redhat ou Suse 
Linux. 

2.1.16. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO: 

2.1.16.1. O equipamento ofertado deve permitir que administradores de 
suporte a TI possam executar tarefas de gerenciamento remoto 
“por hardware” fora de banda ou “out of band” no parque 
instalado de máquinas, totalmente independente do estado de 
operação do hardware/sistema operacional, precisando o 
mesmo apenas estar ligado na rede elétrica e de dados.  Isto 
inclui a habilidade de ligar, desligar, inventariar, monitorar,  
atualizar, diagnosticar, reparar e restaurar os computadores de 
forma remota, dispensando a visita presencial de um técnico no 
local do equipamento.  Esta funcionalidade deve ser 
implementada através de chip e tecnologia pré-instalados e 
habilitados em fábrica; 

2.1.16.2. Suportar camada complementar opcional de autenticação de 
usuário quando o equipamento retorna de um estado S3 
(stand-by);  

2.1.16.3. Utilizar medidor de tempo (“timer”) baseado em hardware para 
hibernar (S4) ou até mesmo desligar (S5) completamente o 
equipamento quando a senha do Windows não for dada 
entrada dentro de um tempo pré-determinado. 



2.1.17. ACESSÓRIOS:  

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

2.1.17.2. O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em 
conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientações 
do INMETRO através do link 
http://www.inmetro.gov.br/pluguesetomadas/index.asp. 

2.1.18. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: 

2.1.18.1.  Deverá ser apresentada certificação comprovando que o 
modelo do equipamento está em conformidade com a norma 
IEC 60950 para segurança do usuário contra incidentes 
elétricos e combustão dos materiais elétricos;  

2.1.18.2. O modelo deve estar em conformidade com FCC e CE classe 
B, desenvolvido e testado na imunidade a descargas 
eletroestáticas em conformidade com o padrão IEC 
(International Electrotechnical Commission) 61000-4-2, CISPR 
22 e CISPR 24 bem como TCO´05;  

2.1.18.3. O equipamento deve estar em conformidade com a norma ISO 
9296, testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de 
ruídos;  

2.1.18.4. O equipamento deve estar em conformidade com as normas de 
compatibilidade eletromagnéticas EN 55022 (2006) + A1 (2007) 
Class B, EN 61000-3-2 (2006), EN 61000-3-3 (1995) + A1 
(2001) + A2 (2005), EN 55024 (1998) + A1 (2001) + A2 (2003) 
para garantir o funcionamento adequado sem interferir em 
outros equipamentos eletro-eletrônicos comprovadas através 
de um certificado emitido por uma agencia de certificação. 
Declaração de conformidade emitida pelo fabricante não será 
aceita;  

2.1.18.5. O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o 
padrão RoHS (Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser 
construído com materiais que não agridem o meio ambiente e o 
uso de PVC nas peças plásticas não podem exceder 25 
gramas;  

2.1.18.6. Substâncias “Retardantes Inflamáveis” usadas em peças 
mecânicas e placa-mãe como fósforo, CFRs e TBBCA não 
podem exceder 25 gramas, em conformidade com a ISO 1043-
4 e RoHS; 



2.1.18.7. O modelo do equipamento ofertado deverá ser registrado no 
EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool) na 
categoria Gold através de impresso do site www.epeat.net 
comprovando que o equipamento atinge as exigências para 
controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação;  

2.1.18.8. O modelo de equipamento deve estar certificado com o padrão 
Energy Star 5.2 para eficiência de consumo elétrico. 

2.1.19. OUTROS:  

2.1.19.1. O fabricante do equipamento deve possuir Certificado ISO 9001 
de qualidade devendo ser apresentado original ou cópia 
autenticada deste certificado;  

2.1.19.2. Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos 
equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do 
Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa 
licitante a comercializar e prestar os serviços de garantia 
exigidos;  

2.1.19.3. O equipamento deverá pertencer a linha corporativa do 
fabricante, não sendo aceito equipamentos destinados ao uso 
doméstico;  

2.1.19.4. Os componentes do microcomputador deverão ser 
homologados pelo fabricante. Não será aceita a adição ou 
subtração de qualquer componente não original de fabrica para 
adequação do equipamento;  

2.1.19.5. Apresentação de no mínimo um atestado emitido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
proponente fornece/forneceu bens compatíveis com os objetos 
da licitação emitidos em papel timbrado, com assinatura, 
identificação e telefone do emitente;  

2.1.19.6. Todas as características técnicas solicitadas nesta 
especificação técnica, além de serem comprovadas por testes, 
aceitações e certificações, deverão ser comprovadas pelo 
fornecedor devidamente subsidiadas pelo fabricante, se forem 
pessoas jurídicas diversas, através de: catálogos técnicos, 
manuais do produto, bem como constar no site do respectivo 
produtor/fabricante até a data limite do momento do 
oferecimento da proposta no certame; 

2.1.19.7. O fornecedor deverá entregar o equipamento com a imagem do 
SO e aplicações desta instituição e para tal deve disponibilizar 
um equipamento em até 5 (cinco) dias da homologação do 
pregão, para geração da imagem e posteriormente replicação 
da mesma nos equipamentos que serão fornecidos; 



2.1.19.8. O prazo de entrega dos equipamentos não poderá exceder 30 
dias após a notificação de solicitação de fornecimento emitida à 
empresa contratada. 

2.1.20. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:  

2.1.20.1. Deverá estar disponível no site do fabricante, o manual de 
serviço/manutenção do equipamento, com orientações técnicas 
de como remover e recolocar peças externas e internas do 
modelo do equipamento. Comprovar com fornecimento do(s) 
link(s) em uma declaração por escrito e/ou fornecimento 
impresso dos manuais; 

2.1.20.2. Deverá ser apresentado prospecto com as características 
técnicas de todos os componentes do equipamento, como 
placa principal, processador, memória, interface de rede, fonte 
de alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia ótica, 
mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, 
modelo, e outros elementos que de forma inequívoca 
identifiquem e comprovem as configurações ofertadas, 
possíveis expansões e upgrades, através de certificados, 
manuais técnicos, folders e demais literaturas técnicas editadas 
pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações 
obtidas em sítios dos fabricantes na internet, em que conste o 
respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser 
utilizado fica a critério do proponente. 

2.1.21. GARANTIA:  

2.1.21.1. Os equipamentos devem possuir garantia padrão por um 
período mínimo de 36 (trinta e seis) meses para reposição de 
peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e 
suporte, com serviço de suporte no local, no próximo dia útil; 

2.1.21.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a 
contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito 
for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

2.1.21.3. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação 
único para abertura dos chamados; 

2.1.21.4. A garantia deve cobrir a substituição do disco rígido em caso de 
identificação de pré-falha, sendo obrigatório o fornecimento de 
plugin ou software de gerenciamento que identifique estes 
alertas e comunique ao administrador ou ao usuário do sistema 
este evento para abertura de chamado; 

2.1.21.5. A Contratada deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) 
para abertura dos chamados de garantia, com atendimento 
disponível 8 horas por dia, 5 dias por semana e deve manter os 
registros dos mesmos constando a descrição do problema;  



2.1.21.6. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão 
iniciados onde se encontram (on-site), no próximo dia útil ao de 
abertura do chamado junto a contratada e concluídos em no 
máximo 5 dias úteis ao de abertura do chamado; 

2.1.21.7. No caso da necessidade da visita técnica no local, os técnicos 
da contratada deverão ficar à disposição, pelo menos, de 
segunda à sexta-feira, exceto em feriados nacionais, das 8h às 
18h, horário local, devendo o respectivo agendamento ser 
aceito até pelo menos o dia útil anterior até as 17hs;  

2.1.21.8. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser 
prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou 
empresa prestadora de serviços de assistência técnica 
devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato 
da homologação; 

2.1.21.9. No caso do licitante não ser o próprio fabricante do 
equipamento, ele deverá apresentar declaração/certificado do 
fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a 
garantia solicitada neste termo de referência; 

2.1.21.10. A Contratada também deve oferecer canais de comunicação e 
ferramentas adicionais de suporte online como “chat”, “email” e 
página de suporte técnico na Internet com disponibilidade de 
atualizações de drivers, BIOS, firmware, sistemas operacionais 
e ferramentas de troubleshooting, no mínimo;  

2.1.21.11. Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, 
obrigatoriamente, entrar em vigor e prática a partir da data de 
comercialização dos equipamentos e não serão aceitos, em 
hipótese alguma, outros condicionantes para o início da mesma 
como auditorias, estudos ou avaliações técnicas prévias, 
aplicações de recomendações por parte da contratada, etc;  

2.1.21.12. Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e 
troubleshooting remotos na qual os técnicos da Contratada se 
conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma 
conexão de Internet segura para agilizar e melhorar o processo 
de solução de problemas. 

2.1.22. COMPROVAÇÕES:  

2.1.22.1. Deve ser apresentada documentação própria do fabricante que 
comprove tecnicamente os itens exigidos na seção técnica 
deste termo de referência;  

2.1.22.2. A documentação apresentada deve ser de domínio público e 
disponível na internet; 



2.1.22.3. Devem ser apresentadas, certificação e declaração para as 
alíneas onde é expressamente solicitado. Não será 
considerada a simples declaração do licitante como 
comprovação. 

2.2. Especificação detalhada do item 03:  MONITOR 21.5” 

2.2.1. Cor: Preto;  

2.2.2. Tamanho: 21.5”;  

2.2.3. Formato: 16:9;  

2.2.4. Resolução Máxima: 1920x1080 ~ 60Hz;  

2.2.5. Brilho: 250 CD/M2 ;  

2.2.6. Relação de Contraste estático: 1.000:1;  

2.2.7. Tempo de Resposta: 8 ms;  

2.2.8. Suporte de Cores: 16,7 mi;  

2.2.9. Ângulo de Visão: 178° (V) / 178° (H);  

2.2.10. Pixel Pitch: 0.24795 mm (H) X 0.24795 mm (V);  

2.2.11. Fonte: Interna;  

2.2.12. Revestimentos da Tela: Anti Glare, Hard Coating 3h;  

2.2.13. Consumo de Energia máximo: 26W (Norma Energy Star); 

2.2.14. Furação para Suporte de Parede: VESA: 100x100 mm;  

2.2.15. Frequência Horizontal:  H: 30 ~ 83 KHz / 30 ~ 83 KHz;  

2.2.16. Frequência Vertical:  V: 56 ~ 75 Hz / 56 ~ 61 Hz;  

2.2.17. Recursos: Pivot e Ajuste de Altura (110mm); Reader Mode; Flicker Safe;  
Plug & Play;  

2.2.18. Conector de Entrada: D-Sub (RGB);  DVI;  HDMI ou DisplayPort; 

2.2.19. Conteúdo da Embalagem:  01 Cabo de Energia;  01 Cabo D-SUB; 01 
Cabo DVI; Manual do Usuário; 

2.2.20. Garantia: 12 meses. 

2.3. Especificação detalhada do item 06: NOTEBOOK 

2.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: Notebook completo, novo e 
sem uso anterior, nas especificações descritas ou superiores. O modelo 
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de 
encerramento, na data de entrega das propostas. 



2.3.2. PROCESSADOR: Processador com 2 (dois) núcleos em única pastilha, 
04 (quatro) threads e clock mínimo de 2.3 GHz e cache total de 3Mb; 
Possuir tecnologia para processadores móveis, isto é, processadores 
específicos para uso em notebooks; Interface Gráfica integrada ao 
processador e capacidade de ajustamento eletrônico do clock do 
processador; Deverá possuir recurso tipo Turbo ou Boost que possibilite 
ao processador alcançar frequência mínima de 2.8 GHz; Deverá 
implementar mecanismos de redução de consumo de energia 
compatível com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior e deverá possuir 
controle automático, para evitar superaquecimento; Deverá pertencer à 
linha mais recente do fabricante de processadores ofertado. 

2.3.3. ÍNDICE DE DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO: Poderá ser solicitado 
e comprovado o desempenho correspondente à pontuação mínima de 
120 (cento e vinte) pontos obtidos com software BAPCO Sysmark 2012, 
no modo customizado e selecionado o cenário SYSMARK 2012 Preview 
Rating, com três iterações, conforme procedimento descrito no item 
INSTRUÇÔES PARA EXECUÇÂO DO BENCHMARK SYSMARK 2012; 
Para a execução do Sysmark 2012, o fornecedor poderá utilizar 
processador de clock inferior, sendo obrigatoriamente pertencente à 
mesma família (tecnologia) e desde que apresente pontuação igual ou 
superior ao índice mínimo exigido neste descritivo. 

2.3.4. PLACA MÃE: Suporte a expansão de memória de no mínimo 16GB, 
com suporte ao padrão DDR3 e compatível com frequências de 1600 
Mhz; Suporte a controladora de disco padrão SATA; Possuir 
controladora de discos SATA 3.0 ou superior, em barramento PCI; 
Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia 
compatível com o padrão ACPI 1.0; Controladora gráfica integrada ao 
equipamento com suporte mínimo de 1366 X 768  pixels a 16 milhões de 
cores; Possuir alocação dinâmica de memória RAM e alcançar 
frequência mínima de 900 MHz; Deve suportar atualização remota da 
BIOS do equipamento; A placa mãe deverá possuir memoria não volátil, 
para gravação de informações de inventário de hardware, que sejam 
acessíveis remotamente pela rede independente do estado do sistema 
operacional; Deve possuir modulo TPM 1.2 (integrado) (Trusted Platform 
Module), não sendo aceita solução soldada por meio de slot ou qualquer 
tipo de adaptação. Deverá ser fornecido software necessário para sua 
utilização; Suportar o controle remoto do equipamento independente do 
estado do sistema operacional como permitir o acesso a BIOS e a 
visualização remota do POST da máquina por uma console, bem como 
permitir iniciar o equipamento por uma (.ISO ou .IMG) localizado em 
qualquer ponto da rede; Deverá permitir acesso remoto ao notebook por 
meio de interface gráfica, baseado em hardware (com controle remoto 
do equipamento), independente do estado do Sistema operacional 
instalado. 



2.3.5. BIOS: Desenvolvida pelo fabricante do equipamento ou para o uso do 
mesmo e  com tecnologia de economia de energia (ACPI) e ROM tipo 
Flash; A BIOS deverá ser customizada para mostrar no monitor uma 
imagem (logotipo), a ser fornecida pela contratante, sempre que o 
equipamento for iniciado; A inicialização do notebook deverá ser 
realizada na sequência definda pelo usuário (disco, flash drive) ou  Boot 
remoto via PXE (Preboot Execution Environment); A possibilidade de 
controlar a permissão de habilitar/desabilitar o uso das portas USBs; 
Sistema de atualização pelo Sistema operacional ou por aplicativo do 
fabricante; Sistema de recuperação caso ocorra algum incidente durante 
a atualização; Função que possibilite a inserção de código de 
identificação do equipamento (número patrimonial) em campo editável, 
com extensão, de no mínimo 10 (dez) dígitos, sendo que tais 
informações sejam capturáveis por software de gerenciamento.  

2.3.6. MONITOR DE VÍDEO LCD (LED): Matriz ativa colorida de 14 
polegadas; Tecnologia LED-backlit HD anti-glare; Resolução:1366 X 
768; Saída de vídeo VGA e Display Port ou HDMI para uso externo. 

2.3.7. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: Controladora de rede gigabit 
(10/100/1000) integrada ao equipamento e  Wake on Lan compatível 
com o protocolo PXE para fazer boot remoto; Uma saída de áudio e uma 
saída de fone de ouvido, podendo também ser oferecido uma saída de 
áudio (combo) compartilhada para as duas funções; Controladora de 
rede sem fio integrada ao equipamento nos padrões b /g /n, não sendo 
aceitos adaptadores externos; Bluetooth 4.0 integrado ao hardware do 
equipamento, não sendo aceitos adaptadores externos; Possuir (01) um 
microfone embutido no equipamento; Deve possuir LED indicativo de 
operação. O equipamento deverá prover as seguintes conexões: 01 
(um) leitor de cartão que suporte os padrões SD, SDHC, SDXC; 01 
(uma) Porta VGA para Monitor externo; 01 (uma) Porta DisplayPort ou 
HDMI para monitor externo; 01 (um) Conector para adaptador de força; 
01 (um) Conector RJ-45 (NIC); 03 (três) USB 3.0 sendo 01 (uma)  porta  
USB 3.0 charge port; 01 (um) conector para docking station - Não serão 
aceitas adaptações ou hubs USB ou replicadores de portas USB; Todos 
os conectores das portas de entrada e saída de sinal devem ser 
identificados no padrão PC-99 System Design Guide; Possuir 01 (um) 
leitor de impressão digital integrado ao gabinete com funcionamento 
junto aos Sistemas Operacionais solicitados. 

2.3.8. MEMÓRIA: O equipamento deverá ser entregue com 04 GB RAM DDR3 
SODIM 1600 Mhz. Deverá ser possível expansão de memória até 16 GB 
DDR3. 

2.3.9. INTERFACE DE VÍDEO: Interface de vídeo onboard com alocação 
dinâmica de memória compartilhada de até 1.7 GB de RAM 



2.3.10. ÁUDIO: Áudio HD com DTS Studio Sound integrado ao equipamento 
com dois alto-falantes estéreos de 2W e conjunto de dois microfones 
integrados  

2.3.11. DISCO RÍGIDO: Disco Rígido SATA interno com tecnologia 
S.M.A.R.T.SATA 3.0; Capacidade mínima de armazenamento de 500GB 
7200 rpm; Sistema que permita que disco rígido proteção a pequenos 
impactos e a movimentos. 

2.3.12. UNIDADE DE GRAVAÇÂO DE DVD e CD: Deverá ser fornecida no 
mínimo 01(uma) unidade de gravação de CD-R, CR-RW, DVD-R e DVD-
RW por notebook; Tipo interno e padrão SATA; Serão aceitos Drive 
óptico externo, desde que o modelo seja do mesmo fabricante. 

2.3.13. TECLADO: Teclado de no mínimo 101 teclas com 12 teclas de função e 
resistente a líquidos; Em português, contendo tecla ç, com a norma 
ABNT-2; 

2.3.14. GABINETE: O gabinete deverá ter estrutura robusta e possuir botão 
liga/desliga, o qual deve possuir dispositivo de proteção para prevenir o 
desligamento acidental; Deverá possuir indicadores visuais acoplados 
no equipamento para indicar e permitir monitorar as condições de 
funcionamento do mesmo; Deverá possuir 01 (uma) fenda para fixação 
de cabo antifurto que permita prender o equipamento em objetos ou 
móveis fixos e web Cam 720 HD; Projetado para ser reciclado – as 
peças dos notebooks são facilmente desmontadas e os materiais são 
reutilizados em novos PCs; Peso máximo do equipamento com bateria e 
disco rígido de 2 KG; Devem ter todos os cabos e conectores 
disponíveis necessários para o funcionamento do notebook; O notebook 
deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software e/ ou 
mantendo o botão pressionado. Indicador de atividade de disco rígido e 
alimentação de energia. 

2.3.15. FONTE DE ENERGIA: Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de 
alimentação com potência capaz de suportar a configuração máxima do 
notebook; Faixa de tensão de entrada automática (110 V e 220 V) capaz 
de sustentar a configuração máxima do notebook; Deve ser fornecido 
cabo de alimentação de acordo com a NBR 14136. 

2.3.16. BATERIA: Bateria com autonomia mínima de 8 horas, 51Whr e um 
mínimo de 4 células; A autonomia solicitada será aferida junto à amostra 
que deverá ser entregue para Homologação conforme solicitado neste 
item. 



2.3.17. ACESSÓRIOS: Maleta do mesmo fabricante do equipamento; 
Adaptador de tomada elétrica possibilitando a conversão do padrão NBR 
14136 para o padrão anterior utilizado; Fornecer (01) um mouse óptico 
USB 800 DPI sem fio , do próprio fabricante, para cada equipamento. 
Possuir 03 botões, sendo 02 para seleção de objetos e 01 para scroll de 
rolagem. 

2.3.18. SISTEMA OPERACIONAL E CERTIFICADOS: O equipamento deverá 
vir licenciado para Windows 8 Pro 64 com direito de downgrade para 
Windows 7 pro 64. Desejável que venha com a imagem do equipamento 
baseado no Windows 7 64 Pro em mídias, instalado ou em partição de 
disco rígido. Deverá ser  entregue e instalado com o sistema 
operacional: Windows 7  Professional 64 Bits  em português brasileiro 
na modalidade OEM ou superior; Quando o equipamento entregue com 
o Windows 7 Pro 64 o fornecedor deverá entregar a imagem do 
equipamento em Windows 8 Pro 64 por meio de mídias de DVD; Todos 
os documentos deverão ser apresentados publicados e/ou conjunto com 
a proposta comercial/técnica antes da abertura do pregão; O 
equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog 
para versão do Windows Pro proposto no equipamento. A comprovação 
da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento 
Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o 
modelo ofertado; O equipamento deverá possuir certificação de 
compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar emitida pelo Inmetro; 
Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e outros 
softwares fornecidos com o equipamento deverão ser compatíveis com 
os seguintes sistemas operacionais: Windows 7 Pro e Windows 8 Pro ou 
superior; Deverá apresentar a certificação EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) na classificação Gold. 

2.3.19. SUPORTE E GARANTIA: A garantia de funcionamento do equipamento 
e monitor será pelo período de 36 (trinta e seis) meses contada a partir 
do Recebimento Definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer 
política de garantia adicional oferecida pelo fabricante; Durante o 
período de garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, 
exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa 
prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada 
pelo mesmo através de carta no ato da homologação; O licitante deverá 
descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida 
pelo fabricante; O atendimento será em horário comercial, de segunda a 
sexta-feira, on-site, nas dependências da Contratante; O prazo máximo 
para que se inicie o atendimento técnico será de 1 (um) dia útil, contado 
a partir do momento em que for realizado o chamado técnico 
devidamente formalizado; O tempo máximo de paralisação tolerável do 
equipamento será de dois dias uteis, a partir do início do atendimento 
técnico. Em caso da contratada retire o equipamento para reparo em 
laboratório o período total entre o chamado e a devolução do 
equipamento devidamente reparado não poderá ultrapassar 10 (dez) 



dias deverá ser deixado um equipamento de mesma configuração no 
local; A garantia deve cobrir a substituição do disco rígido em caso de 
identificação de pré-falha, sendo obrigatório o fornecimento de plugin ou 
software de gerenciamento que identifique estes alertas e comunique ao 
administrador ou ao usuário do sistema este evento para abertura de 
chamado; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados 
devem estar disponíveis para download no web-site do fornecedor do 
equipamento. 

2.3.20. RESPONSABILIDADE E MEIO AMBIENTE: O modelo ofertado deve 
estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances), isto é, deve ser construído com materiais que não agridem 
o meio ambiente, isto é, substâncias perigosas como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil 
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances); Serão aceitos equipamentos que 
comprovadamente (através de laudos ou certificados) atendam a norma 
internacional quanto a emissão de ruídos ISO 7779 e ISSO 9296. 

2.3.21. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: Todos os documentos deverão 
ser apresentados publicados e/ou conjunto com a proposta 
comercial/técnica antes da abertura do pregão. Todos os equipamentos 
ofertados devem ter gradações neutras de preferência para as cores, 
preta, cinza, grafite, chumbo ou similares e manter o mesmo padrão de 
cor. Informar marca e modelo dos componentes utilizados na solução e 
apresentar prospecto com as características técnicas do equipamento e 
da placa mãe, processador, memória, interface de rede, disco rígido, 
mouse, teclado e monitor, incluindo especificação de marca, modelo, e 
outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as 
configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, comprovando-
os através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas 
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 
especificações obtidas no site na Internet do fabricante juntamente com 
o endereço do site. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do 
proponente. Todos componentes do produto são novos (sem uso, 
reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de 
fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias. O equipamento 
deverá vir acondicionado em embalagem individual adequada, que 
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e a armazenagem. As certificações solicitadas 
deverão ser enviadas pelo proponente, para aquelas que possuem 
consulta on-line, deverá ser enviado também o procedimento de 
consulta/busca de tal certificação. Os equipamentos deverão pertencer à 
linha corporativa do fabricante, não sendo aceito equipamentos 
destinados ao uso doméstico. O equipamento deverá ofertar software de 
diagnóstico off-Line disponível no site do fabricante. Deverá apresentar 
o relatório de Sysmark 2012 com a pontuação mínima solicitada neste 



edital. A contratada deverá fornecer uma lista com os nomes das 
assistências técnicas autorizadas da região. Todos os componentes 
internos deverão ter identificação do fabricante do equipamento através 
de etiquetas. O fabricante deve fazer parte da lista de membros da 
board e/ou leadership DMTF http://www.dmtf.org/about/list). O 
fabricante do produto ofertado deverá ser membro na categoria BOARD 
of DIRECTORES do certificado UEFI no sitio: http://uefi.org/board. 
Deverão ser entregues junto com os equipamentos, os respectivos 
certificados/comprovantes de garantia estendida com os níveis de 
serviços solicitados do fabricante dos equipamentos. 

2.3.22. DOCUMENTAÇÂO DA EMPRESA PARTICIPANTE: A contratada 
deverá apresentar atestado de Capacidade Técnica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em documento timbrado, e 
que comprove a aptidão da licitante para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades, prazos e 
volume com o objeto da licitação. A contratada deverá comprovar 
certificação de qualidade dos seus processos. 

2.3.23. HOMOLOGAÇÂO: A homologação dos equipamentos poderá ser 
solicitada pela Contratante e, caso solicitada, deverá ser executada 
segundo as seguintes regras: O LICITANTE vencedor da etapa de 
lances do Pregão, deverá entregar os equipamentos solicitados 
completos, em embalagem lacrada, igual ou superior ao cotado, para 
análise de conformidade, em até 15 (quinze ) dias úteis, e que deverá 
ser idêntico aos equipamentos que serão posteriormente instalados. No 
período de 05 (cinco) dias úteis a Contratante fará a análise do material 
emitindo o relatório final com aceite técnico. A ausência de quaisquer 
itens ou baixa qualidade ou de característica técnica inferior ao descrito 
no termo de referência caracterizará a desclassificação do fornecedor. 

2.3.24. PROCEDIMENTOS SYSMARK 2012: O notebook fornecido como 
amostra para a execução dos testes de desempenho, independente da 
aprovação ou reprovação em algum subitem anterior, serão submetidos 
ao teste de desempenho que trata este subitem. O benchmark deverá 
ser realizado nas condições descritas a seguir: A memória RAM deverá 
ser aquela ofertada no equipamento, observadas as condições de 
alocação de memória placa de vídeo. O sistema operacional Microsoft 
Windows 8 Professional® 64 bits versão em Inglês, deve ser instalado, 
obedecendo às opções padrões oferecidos pela instalação. Não serão 
aceitos drivers ou modificações que impliquem na alteração do range de 
clock do processador (overclock);  Não será permitido o uso de qualquer 
matriz de instalação bem como modificações na instalação do Windows; 
Padrão de instalação e configuração para os testes de benchmark. A 
obtenção do resultado deverá, preferencialmente, seguir os passos 
abaixo relacionados: Equipamento desconectado a qualquer tipo de 
rede interna e externa. Formatar o disco rígido com uma única partição 
NTFS, ocupando todo o espaço do disco em uma única partição;  Usar a 



opção “Express SETTINGS” para dar continuidade a instalação do 
Sistema Operacional; Instalar o sistema operacional Microsoft Windows 
8 ® 64 bits, na versão; No Windows 8 abra uma janela do Prompt de 
Comando com credenciais administrativas (ou seja, escolha Executar 
como Administrador); Para instalar o .NET Framework 3.5 da mídia de 
instalação localizada no diretório D:\sources\sxs, use o seguinte 
comando: DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All 
/LimitAccess /Source:d:\sources\sxs; Instalar todos os drivers nas 
versões atualizadas fornecidas e garantidas pelos fabricantes do 
equipamento (não permitindo drivers para jogos ou drivers com restrição 
legal para execução); Verificar se todos os dispositivos estão 
corretamente reconhecidos e instalados no gerenciador de dispositivo; É 
permitido dobrar o tamanho da memória virtual; Reiniciar o Notebook / 
Ultrabook; Configurar resolução da tela para a máxima recomendada, 
profundidade de cor em 32 bits e frequência de atualização máxima 
disponível;Desabilitar Proteção de tela; Instalar o Sysmark 2012 na 
versão completa como administrador local; Executar o desfragmentador 
de disco rígido do próprio Windows; Executar o Sysmark 2012 no modo 
Official Rating com 3 (três) interações, com a opção "Perform Condition 
Run" desabilitada; O índice a ser considerado é o “Sysmark 2012 
Rating”. Este resultado deverá ser maior ou igual ao apontado na 
especificação técnica. O resultado gerado pelo software deverá ser 
impresso e entregue em anexo à proposta. 

2.4. Especificações detalhadas do item 07: PROJETOR MULTIMÍDIA COM 
MÓDULO WIRELESS 

2.4.1. Sistema de Projeção: Tecnologia 3LCD; Método de projeção: Frontal / 
retroprojeção / preso ao teto; Brilho em Cores: 3500 Lumens; Brilho em 
Branco: 3500 Lumens; Relação de aspecto: 4: 3; Resolução Nativa: 
1024x768 (XGA); Correção de Trapézio: Vertical: ± 30 graus (automática) 
Horizontal ± 30 graus (manual); Relação de Contraste: Até 10.000: 1; 
Reprodução de cores: 16,77 milhões de cores. 

2.4.2. Lâmpada: Tipo de Lâmpada: 200W UHE; Vida Útil da Lâmpada: Até 
6000 horas (Modo ECO) Até 5000 horas (Modo Normal). 

2.4.3. Lente Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual; Zoom: 1,0-1,2; 
Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68;  Tamanho (distância de 
projeção): 30" - 300" (0,84 -10.42 m). 

2.4.4. Interfaces: Sinal de vídeo analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-
N/PAL60/SECAM; Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p 
/1080i / 1080p; Entradas: HDMI x 1; VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1; S-
Vídeo: Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1;  USB Tipo A x 
1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos  DC-06 / DC-11); USB 
Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Entrada de Áudio: RCA 
(Branco/Vermelho) x1; Especificações Wireless: IEEE 802.11b: 11 Mbps; 
IEEE 802.11g: 54 Mbps; IEEE802.11n: 130 Mbps. 



2.4.5. Outros: Alto falantes: 2 W; Tensão de alimentação: 100 - 240 V ±10%, 
50/60 Hz; Consumo de Energia: 283 W (Modo Normal); 207 W (Modo 
ECO); Nível de Ruído: 37 dB (Modo Normal); 29 dB (Modo ECO); 
Segurança: Trava de segurança tipo Kensington; Função de proteção por 
senha; Adaptador Wireless LAN (incluído) 

2.4.6. Deverá acompanhar: Controle remoto; Pilhas para controle remoto; 
Cabo de alimentação; Cabo VGA; Maleta de transporte; CD- ROM com 
documentação do projetor e Módulo Wireless LAN.  

2.4.7. Garantia: 12 meses. 

2.5. Especificações detalhadas do item 09: ESTABILIZADOR 300 VA 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: 

2.5.1.1. Tensão nominal Bivolt automático 115/127/220V 

2.5.1.2. Variação máxima de tensão para regulação de ± 6%  

2.5.1.3. Máxima tensão permitida 150/270V 

2.5.1.4. Frequência nominal 60 Hz 

2.5.1.5. Faixa de variação de frequência [Hz] 57 a 63 

2.5.1.6. Plugue do cabo de força Padrão NBR14136 

2.5.2. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: 

2.5.2.1. Potência máxima 300VA / 300W 

2.5.2.2. Tensão nominal 115 

2.5.2.3. Regulação ± 6% 

2.5.2.4. Número de tomadas 4 tomadas padrão NBR14136 

2.5.2.5. Não introduz Distorção Harmônica total (THD) com carga 
resistiva 

2.5.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

2.5.3.1. 4 tomadas de saída padrão NBR14136; 

2.5.3.2. Filtro de linha. 

2.5.3.3. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 
estágios de regulação 

2.5.3.4. Atende à norma NBR 14373:2006 

2.5.3.5. True RMS 

2.5.3.6. Gabinete em plástico antichama. 

2.5.3.7. Led no painel frontal: indica quando o estabilizador está ligado 
através da chave liga/ desliga. 

2.5.3.8. Chave liga/ desliga embutida: evita o acionamento ou 
desacionamento acidental. 



2.5.3.9. Porta fusível externo (com unidade reserva nos modelos 
monovolt). 

2.5.3.10. Rendimento com carga nominal > 90% 

2.5.3.11. Tempo máximo de resposta para estabilização ≤ 2 ciclos de 
rede elétrica 

2.5.4. PROTEÇÕES: 

2.5.4.1. Curto-circuito; 

2.5.4.2. Surtos de tensão (descarga elétrica); 

2.5.4.3. Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme 
automático; 

2.5.4.4. Sobreaquecimento com desligamento automático; 

2.5.4.5. Sobrecarga com desligamento automático 

2.5.5. DECLARAÇÕES: 

2.5.5.1. Declaração do Fabricante com reconhecimento de firma de que o 
equipamento proposto atende perfeitamente as especificações 

2.5.5.2. Declaração do fabricante quanto ao aporte e assistência técnica 
durante todo o período de garantia, informando o nome da 
assistência técnica autorizada no estado, incluindo contato, e-
mail e telefone. 

2.5.5.3. Serão feitas diligencias ao site do fabricante, com objetivo de 
analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em 
proposta com as demais características solicitadas em edital, 
inclusive marca, modelo, autonomia e opcionais. 

2.5.6. GARANTIA: 

2.5.6.1. Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada 
dentro do estado do RJ, com pelo 01 (um) ano de garantia do 
fabricante, para todos componentes e peças. 

2.6. Especificações detalhadas do item 10: ESTABILIZADOR 600 VA 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: 

2.6.1.1. Tensão nominal Bivolt Automático 115-127/220V 

2.6.1.2. Variação máxima de tensão para regulação de 6%  

2.6.1.3. Frequência nominal 60 Hz 

2.6.1.4. Faixa de variação de frequência 57 a 63 Hz 

2.6.1.5. Fusível de entrada (rearmável) 

2.6.1.6. Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136 (10A) 



2.6.2. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: 

2.6.2.1. Potência máxima 600VA/600W 

2.6.2.2. Tensão nominal 115V 

2.6.2.3. Regulação ± 6% 

2.6.2.4. Número de tomadas 5 tomadas padrão NBR14136 

2.6.2.5. Distorção harmônica total (THD) com carga resistiva: Não 
introduz 

2.6.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

2.6.3.1. Compatível com impressoras a laser. 

2.6.3.2. Atende à norma NBR 14373:2006. 

2.6.3.3. Filtro de linha. 

2.6.3.4. RISC/FLASH com 8 estágios de regulação 

2.6.3.5. True RMS 

2.6.3.6. Autoteste: ao ser ligado, o estabilizador testa os circuitos 
internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. 

2.6.3.7. Chave liga/desliga embutida: evita o acionamento ou 
desacionamento acidental. 

2.6.3.8. Led colorido no painel frontal: indica as condições de 
funcionamento da rede elétrica - normal, alta crítica e baixa 
crítica. 

2.6.3.9. Rendimento com carga nominal > 93% 

2.6.4. PROTEÇÕES: 

2.6.4.1. Curto-circuito; 

2.6.4.2. Surtos de tensão entre fase e neutro; 

2.6.4.3. Sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme 
automático; 

2.6.4.4. Sobreaquecimento com desligamento e rearme automático; 

2.6.4.5. Sobrecarga com desligamento automático 

2.6.5. DECLARAÇÕES: 

2.6.5.1. Declaração do Fabricante com reconhecimento de firma de que o 
equipamento proposto atende perfeitamente as especificações. 

2.6.5.2. Declaração do fabricante quanto ao aporte e assistência técnica 
durante todo o período de garantia, informando o nome da 
assistência técnica autorizada no estado, incluindo contato, e-
mail e telefone. 



2.6.5.3. Serão feitas diligencias ao site do fabricante, com objetivo de 
analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em 
proposta com as demais características solicitadas em edital, 
inclusive marca, modelo, autonomia e opcionais 

2.6.6. GARANTIA: 

2.6.6.1. Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada 
dentro do estado do RJ, com pelo 01 (um) ano de garantia do 
fabricante, para todos componentes e peças. 

2.7. Especificações detalhadas do item 11: NOBREAK 700VA (BIVOLT) 

2.7.1. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: 

2.7.1.1. Tensão nominal Bivolt Automático 115-127/220V 

2.7.1.2. Variação de tensão: 89 a 141V (rede 115V) e 175 a 262V (rede 
220V) 

2.7.1.3. Frequência de rede: 60 Hz (±5%) 

2.7.1.4. Plugue do cabo de força no Padrão NBR 14136 

2.7.2. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: 

2.7.2.1. Potencia máxima 700VA /350W 

2.7.2.2. Fator de Potencia de 0,5 

2.7.2.3. Tensão nominal 115V 

2.7.2.4. Regulação: ± 5% (para operação bateria) e + 6% - 10% (para 
operação rede) 

2.7.2.5. Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria) 

2.7.2.6. Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM) 

2.7.2.7. Numero de tomadas 5 tomadas padrão NBR 14136 

2.7.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

2.7.3.1. Sistema Interativo com regulação on-line. 

2.7.3.2. Filtro de linha. 

2.7.3.3. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 

2.7.3.4. Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. 

2.7.3.5. Evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. 

2.7.3.6. Possibilidade de recarga das baterias mesmo com níveis muito 
baixos de carga. 

2.7.3.7. RISC/FLASH de alta velocidade 

2.7.3.8. True RMS 

2.7.3.9. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos. 



2.7.3.10. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). 

2.7.3.11. Circuito desmagnetizador 

2.7.3.12. Acionamento do inversor < 0,8 ms 

2.7.3.13. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de 
rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e 
final de vida útil da bateria. 

2.7.3.14. Botão liga/desliga temporizado com função Mute 

2.7.3.15. Porta fusível externo com unidade reserva. 

2.7.3.16. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação 
bateria) 

2.7.3.17. Bateria interna 1 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia de 25 
minutos para 1 micro e 1 monitor 

2.7.4. PROTEÇÕES: 

2.7.4.1. Curto-circuito no inversor; 

2.7.4.2. Surtos de tensão entre fase e neutro; 

2.7.4.3. Sub/sobtensão da rede elétrica. 

2.7.4.4. Sobreaquecimento no transformador; 

2.7.4.5. Potencia excedida com alarme e posterior desligamento; 

2.7.4.6. Descarga total das baterias 

2.7.5. DECLARAÇÕES: 

2.7.5.1. Declaração do Fabricante com reconhecimento de firma de que o 
equipamento proposto atende perfeitamente as especificações 

2.7.5.2. Declaração do fabricante quanto ao aporte e assistência técnica 
durante todo o período de garantia, informando o nome da 
assistência técnica autorizada no estado, incluindo contato, e-
mail e telefone. 

2.7.5.3. Serão feitas diligencias ao site do fabricante, com objetivo de 
analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em 
proposta com as demais características solicitadas em edital, 
inclusive marca, modelo, autonomia e opcionais. 

2.7.6. GARANTIA: 

2.7.6.1. Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada 
dentro do estado do RJ, com pelo 01 (um) ano de garantia do 
fabricante, para todos componentes e peças. 



2.8. Especificações detalhadas do item 12: NOBREAK 1400VA (BIVOLT) 

2.8.1. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: 

2.8.1.1. Tensão nominal Bivolt Automático 115-127/220V 

2.8.1.2. Variação de tensão:  89 a 143V (rede 115V) e 175 a 264V (rede 
220V) 

2.8.1.3. Frequência de rede: 60 Hz 

2.8.2. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA: 

2.8.2.1. Potencia máxima 1400VA /980W 

2.8.2.2. Fator de Potencia de 0,7 

2.8.2.3. Tensão nominal 115V 

2.8.2.4. Regulação: ± 5% (para operação bateria) e + 6% - 10% (para 
operação rede) 

2.8.2.5. Frequência 60hz ± 1% (para operação bateria) 

2.8.2.6. Forma de onda Senoidal por aproximação (retangular PWM) 

2.8.2.7. Numero de tomadas 5 tomadas no Padrão NBR 14136 sendo 
uma tomada espaçada ou em extensão para ligação de fontes de 
energia. 

2.8.3. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 

2.8.3.1. Interativo de regulação on-line 

2.8.3.2. Microprocessador RISC/FLASH - Interativo - regulação on-line. 

2.8.3.3. Filtro de linha. 

2.8.3.4. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. 

2.8.3.5. Permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. 

2.8.3.6. Evita o consumo desnecessário das cargas da bateria. 

2.8.3.7. Informa quando a bateria precisa ser substituída. 

2.8.3.8. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o 
nobreak desligado e permite a recarga das baterias mesmo com 
níveis ruins de carga. 

2.8.3.9. Conector de módulo de bateria externo ao nobreak. 

2.8.3.10. True RMS 

2.8.3.11. Ao ser ligado, o nobreak autotesta todos os circuitos internos. 

2.8.3.12. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). 

2.8.3.13. Circuito desmagnetizador 

2.8.3.14. Acionamento do inversor < 0,8 ms 



2.8.3.15. Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de 
funcionamento do nobreak – modo rede, modo inversor/bateria, 
final de autonomia, subtensão, sobretensão. 

2.8.3.16.  Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de 
rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e 
final de vida útil da bateria. 

2.8.3.17. Botão liga/desliga temporizado com função Mute 

2.8.3.18. Porta fusível externo com unidade reserva. 

2.8.3.19. Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação 
bateria) 

2.8.3.20. Bateria interna 2 bateria 12Vdc / 7Ah para autonomia de 50 
minutos para 1 micro e 1 monitor 

2.8.4. PROTEÇÕES: 

2.8.4.1. Curto-circuito no inversor; 

2.8.4.2. Surtos de tensão entre fase e neutro; 

2.8.4.3. Sub/sobretensao da rede elétrica. 

2.8.4.4. Sobreaquecimento no inversor e no transformador; 

2.8.4.5. Potencia excedida com alarme e posterior desligamento; 

2.8.4.6. Descarga total das baterias 

2.8.5. DECLARAÇÕES: 

2.8.5.1. Declaração do Fabricante com reconhecimento de firma de que o 
equipamento proposto atende perfeitamente as especificações 

2.8.5.2. Declaração do fabricante quanto ao aporte e assistência técnica 
durante todo o período de garantia, informando o nome da 
assistência técnica autorizada no estado, incluindo contato, e-
mail e telefone. 

2.8.5.3. Serão feitas diligencias ao site do fabricante, com objetivo de 
analisar a compatibilidade técnica do produto apresentado em 
proposta com as demais características solicitadas em edital, 
inclusive marca, modelo, autonomia e opcionais. 

2.8.6. GARANTIA: 

2.8.6.1. Assistência Técnica Autorizada, credenciada ou disponibilizada 
dentro do estado do RJ, com pelo 01 (um) ano de garantia do 
fabricante, para todos componentes e peças. 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1  Aquisição de novos equipamentos para os servidores que tomaram posse em 
2014/2015 e atualização de equipamentos do atual parque de TI da instituição 



4. CLASSIFICAÇÂO DOS BENS COMUNS 

4.1. Os materiais a serem adquiridos classificam-se como bens comuns, nos termos 
do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520, de 2002. 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota de Empenho, nos quantitativos máximos indicados na 
tabela abaixo, podendo ser solicitados em remessa única ou fracionada de 
acordo com as necessidades específicas de cada unidade e à critério da 
Administração: 

ITEM  
Nº 

UNIDADE  
MARACANÂ 

UNIDADE 
NOVA 

IGUAÇU 
UNIDADE 

PETRÓPOLIS 
UNIDADE 

NOVA 
FRIBURGO 

UNIDADE 
ITAGUAÍ 

UNIDADE 
VALENÇA 

UNIDADE 
ANGRA 

DOS REIS 

1 368 80 49   30 30 5 

2 234 10 12 1 20 10  

3 173   1     30 4 

4 52 3 1   2 1 1 

5 145 5 5   5 4 1 

6 197   16   5 3 2 

7 196       18 10 2 

8 130   25    5 10 2 

9 220   10    10  20  

10 146   3    80  20 3 

11 116   31    10  20 10 

12 137 40  9    5 20 15 

 



5.2 A entrega dos bens deverá ser feita em dia útil, nos horários e endereços de 
entrega de cada unidade do sistema CEFET que estão relacionados na tabela 
abaixo: 

Unidade ENDEREÇO HORÁRIO DE 
ENTREGA 

TELEFONE DE 
CONTATO 

MARACANÃ 
Divisão de Materiais (DIMAT), à Rua 
Mata Machado, nº 46 - Maracanã – 
Rio de Janeiro - RJ 

8:30 às 16:30 (21) 2569-4146 

NOVA 
IGUAÇU 

Estrada de Adrianópolis, nº 1.317 - 
Santa Rita - Nova Iguaçu - RJ 

8:00 às 16:00 (21) 2886-8917 

PETRÓPOLIS 
Rua do Imperador, n° 971 - Centro 
Histórico - Petrópolis - RJ (Antigo 
Fórum) 

10:00 às 16:00 (24) 2245-6333 

VALENÇA Rua Voluntários da Pátria, 30 - Belo 
Horizonte - Valença - RJ 10:00 às 16:00 (24) 2452-1932 / 

2453-8536 
NOVA 

FRIBURGO 
Av. Governador Roberto Silveira, 
1900 – Nova Friburgo - RJ 9:00 às 16:00 

(22) 2522-3802 / 
2527-1727 

ITAGUAÍ 
Rodovia Mário Covas, Lote J2, 
Quadra J – Distrito Industrial de 
Itaguaí – Itaguaí – RJ 

9:00 às 17:00 
(21) 2688-1847 / 

2688-3570 

ANGRA DOS 
REIS 

Rua do Areal, 522 – Parque 
Mambucaba - Angra dos Reis - RJ 

10:00 às 16:00 (24) 3362-3611 

 

5.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 
de Referência e na proposta.  

5.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação 
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 

5.5.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

5.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5.7 O transporte e o seguro decorrentes da entrega dos materiais deverão ser por 
conta da Contratada desde a origem até o local da entrega. 



5.8 A Contratada deverá apresentar a nota fiscal/fatura contendo o mesmo CNPJ 
da nota de empenho para efeito de pagamento. 

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 São obrigações da Contratante: 

6.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

6.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e 
da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

6.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos. 

6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 
ou validade; 

7.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
nº 8.078, de 1990); 

7.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 



7.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

7.1.7 fornecer garantia aos materiais pelo período mínimo determinado pelo 
Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o objeto, contado a 
partir do recebimento definitivo e atesto da nota fiscal;  

7.1.8 efetuar a entrega de materiais novos, de primeiro uso, sendo aplicadas 
todas as Normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor;  

7.1.9 cumprir, rigorosamente, os prazos estabelecidos sujeitando-se às 
penalidades e multas descritas no Edital e Anexos;  

7.1.10 responsabilizar-se, às suas expensas, pelo transporte e seguros em 
decorrência da entrega dos materiais desde a origem até o local de 
entrega.  

7.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme § 1o do Art. 65 da Lei 
8.666/93. 

8 DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

9 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1 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. 

10 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro 
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, 
designados pela autoridade competente. 

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência 
desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 



10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 
nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

11.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; 

11.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3 fraudar na execução do contrato; 

11.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5 cometer fraude fiscal; 

11.1.6 não mantiver a proposta. 

11.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

11.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

11.2.2 multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% 
(dez por cento); 

11.2.3 multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

11.2.3.1 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida; 

11.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

11.2.5 impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

11.2.6 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos causados. 



11.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que: 

11.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.5 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. 

11.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

Rio de Janeiro, .......... de ................de .............  

 

 

__________________________________ 

Identificação e assinatura do setor / unidade solicitante  



ANEXO II 
 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 
 EMPRESA: 
 CNPJ: 
 ENDEREÇO: 
 CIDADE/ESTADO: 
 TELEFONE: 
 E-MAIL: 
 
Para fins de Pagamento: 
 
 Banco: __________   Agência:__________   C/Corrente: ________________ 
 
Prazo de validade da proposta:________________ dias. 
 
Prazo de entrega dos bens:_________________ dias a partir do recebimento da Nota 
de Empenho. 
 
Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de 
qualquer natureza resultante da aquisição dos bens licitados, considerando os itens a 
serem entregues no CEFET/RJ. 
 
Declaramos ainda, que concordamos com todos os termos do Edital do Pregão 
Eletrônico SRP Nº 15/2015. 
 
Item Especificação Unidade Quantidade Marca R$/Unidade R$Total 

1 Descrição do item      
   
Preço Total por Extenso: 
 
 

Local, __________ de ____________ de 2015 
 

__________________________________________________ 
Representante Legal da Empresa 

 

 



ANEXO III 

 
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

 
 
Razão Social: _____________________________________ 

 CNPJ/MF: _______________ 
  Endereço: __________________________________________ 
  Telefone: _______________ 
  CEP: ____________________ 
  Cidade: __________________________ UF: __________ 
 E-mail: _________________________________________ 
  Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________ 

 
 

Dados do Representante Legal da Empresa: 
 Nome:________________________________________________________ 
 Endereço:_____________________________________________________ 

 CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 
  CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ 
  Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________ 
  Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________ 

Estado civil: ____________________ 
 
 
 

_______________ASSINATURA________________ 
 [Nome do Representante Legal da Empresa] 

sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante,  
Cargo / Telefone 

 
 
 

 
 
 



ANEXO IV 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA – CEFET/RJ com sede na Avenida Maracanã, nº 229 - Maracanã RJ, na 
cidade do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 42.441.758/0001-05, neste ato 
representado pelo Diretor Geral, CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, nomeado 
pela Portaria nº 812, de 22 de junho de 2011, publicada no DOU de 24 de junho de 
2011, inscrito no CPF nº. 664.099.777-00, portador da Carteira de Identidade nº 
04.545.044-02, expedida pelo IFP/RJ, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 15/2015, 
publicada no ...... de ...../...../2015, processo administrativo n.º 23063.001353/2015-31, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, 
de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, no Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014 e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
  
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

equipamentos de TI, especificado(s) no item 01 do Termo de Referência, 
anexo do edital de Pregão nº 15/2015, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e 
as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
 

Marca 
 

 
Modelo 

 
UnidadeQuantidade Valor 

Un. 

Prazo 
garantia 

ou 
validade 

        
 
 



3. CADASTRO DE RESERVA 
 

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
 

Marca 
 

 
Modelo 

 
UnidadeQuantidade Valor 

Un. 

Prazo 
garantia 

ou 
validade 

        
 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 
objeto registrado, cabendo à Administração promover as  negociações junto 
ao(s) fornecedor(es). 

5.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 
por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 
negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

5.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade 
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 



5.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 
participante(s). 

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.6.1, 6.6.2 e 
6.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da 
ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

 
6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 
no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 

Rio de Janeiro,  
 

Assinaturas 
 
 

 CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, Diretor geral 
 
 

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


