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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 54/2017/CFA

PROCESSO Nº 476900.005032/2017-54

TERMO DE REFERÊNCIA

 

Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no
inciso incisos I e II, do artigo 8º e inciso II do artigo 21 do Decreto 3.555/00 e inciso I
e § 2º do artigo 9º do Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005. Apresento a seguir
estudos preliminares realizados contendo elementos capazes de propiciar a avaliação
do custo pela Administração, considerando o preço atualmente praticado, a definição
de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando
for o caso.

 

1. - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a aquisição de 39
microcomputadores para atender as necessidades das áreas conforme processo SEI
N° 476900.004942/2017-10 e seus Processos Relacionados;
1.2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Características básicas mínimas
- Processador de referência mínima: Intel Core i7 com no mínimo 4 núcleos e
frequência mínima de 3.4GHz e 8MB de cache ou equivalente;
- Memória: 2 unidades de 8GB DDR4 com frequência mínima de 2400MHz ou
superior;
- 4 Slots para memória RAM DDR4;
- Placa Mãe: Compatível com os demais componentes especificados, com no mínimo
duas entradas USB3.0 e duas USB2.0, placas de rede RJ-45 (Ethernet 10/100/1000),
placas de vídeo e de som preferencialmente offboard. Entradas distintas de fones de
ouvido e microfone;
- SSHD: SATA III com 1T de capacidade de armazenamento ou superior, 6.0 Gb/s
HDD e 8GB Flash, com suporte tecnologia SMART para detecção de pré-falhas do
disco rígido ;
- Fonte de no máximo 90W; bivolt 110/220V, com comutação automática; PFC ativo,
sem a utilização de adaptadores, conversores ou transformadores; e
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- Tomada universal;
- Aplicações:
     - Sistema operacional - Windows 10 Pro, de 64 bits Português (Brasil);
- Periféricos:
     - Teclado com fio USB em Português (Brasil) – padrão ABNT2
     - Mouse ótico USB 3 botões
     - Unidade de DVD com bandeja, com capacidade de leitura e gravação em
DVD/CD, na parte frontal, com velocidade máxima de pelo menos 16x DVD+R para
leitura e gravação ou superior
- Cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136;
- Garantia sobre equipamento, periféricos e cabos;
     - Mínima de 3 anos, com atendimento no local após o diagnóstico remoto.
- Monitor:
     - Tecnologia LED;
     - Dimensão mínima: 21,5 polegadas widescreen 1920x1080 ou superior;
     - Ao menos uma saída display port com seu respectivo cabo;
     - Cabo de energia no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136.
Condições Gerais a respeitos dos equipamentos a serem fornecidos
- Todos os equipamentos deverão ser novos e sem uso;
  - Garantia e suporte: O conjunto ofertado deverá possuir garantia do fabricante do
equipamento na modalidade on-site, mínima de 36 (trinta e seis) meses para
reposição de peças, mão de obra e atendimento no local (on-site).
  - A comprovação deverá ocorrer através de documentação do fabricante de
domínio público, não sendo aceitas declarações do fabricante ou fornecedor para fins
de comprovação da mesma que por ventura conflitem com catálogos, manuais,
folders, etc.;
  - Durante o período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos
defeituosos a condição normal de funcionamento deverá ser de até 07 (sete) dias
úteis;
  - Todos os componentes instalados ou integrados dos equipamentos devem ser do
próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia do mesmo,
não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou não realização da manutenção técnica pelo próprio
fabricante quando solicitada;
  - Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar
disponíveis no Web Site do fabricante do equipamento e devem ser facilmente
localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do produto,
conforme etiqueta permanente afixada no gabinete;
  - A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico
de hardware através de sua “Web Site” - diagnóstico remoto;
  - A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema atendimento de
suporte técnico via Chat através da Internet;
  - Caso a mesmo não possua o software em seu “Web Site”, deverá fornecer
juntamente com os equipamentos um software devidamente instalado, capaz de
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realizar o diagnóstico e identificar as possíveis falhas nos equipamentos ofertados,
permitindo assim realizar correção da falha, minimizando o tempo de parada dos
equipamentos. CATMAT: 66338.
2. - DA JUSTIFICATIVA
2.1. Os equipamentos requeridos atenderão às seguintes
demandas:
2.1.1. Atender as necessidades requeridas pelas áreas conforme processo sei
N° 476900.004942/2017-10  e seus Processos Relacionados;
2.1.2. Renovação de parte do parque do CFA que está defasado e sem
qualquer garantia de manutenção;
3. - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
3.1. A modalidade da licitação será por menor preço, Pregão eletrônico.
4. – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
4.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor
designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
4.1.2. Atentar para que durante a vigência do presente contrato seja mantida a
situação de regularidade relativa à seguridade social (INSS), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Federal da CONTRATADA, bem assim a sua
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
4.1.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados, após o devido
atesto da nota fiscal/fatura;
4.1.4. Transmitir ao preposto da Contratada toda e qualquer demanda;
4.1.5. Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais;
4.1.6. Comunicar à Contratada quaisquer ocorrências relacionadas com a
execução do(s) serviço(s).
4.2. a CONTRATADA obriga-se a:
4.2.1. Nomear preposto para acompanhamento da prestação dos serviços, que
deverá seguir as orientações demandadas pelo CFA;
4.2.2. Assumir todos e quaisquer ônus, referente a salário, horas extras,
adicionais e demais encargos sociais relativamente aos seus empregados; assumir a
responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultante da adjudicação desta
Licitação;
4.2.3. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
4.2.4. Zelar pela perfeita execução dos serviços;
4.2.5. Prover, realizar, manter e priorizar todas as ações necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contidas neste Termo de Referência;
4.2.6. Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo-os
sempre em perfeita ordem;
4.2.7. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CFA ou a terceiros,
provocados por negligência ou irregularidade cometida por seus empregados ou
prepostos envolvidos na execução do objeto;
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4.2.8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de
ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus
empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a
CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;
4.2.9. Entregar os serviços nos prazos e condições especificados;
4.2.10. Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço,
devidamente identificados, mediante o uso permanente de crachás;
4.2.11. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou
irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
4.2.12. Entregar o material conforme estabelecido no item 1.2
5. – DAS SANÇÕES
5.1. Pela inexecução total ou parcial deste CONTRATO, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
5.1.1. advertência;
5.1.2. multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor deste
CONTRATO, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega do
objeto;
5.1.3. multa de um décimo por cento sobre o valor deste CONTRATO, por dia
de atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou reparação; e
5.1.4. multa de dez por cento sobre o valor deste CONTRATO, em caso de
rescisão causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.
5.2. Ficará suspensa, tecnicamente, de participar em licitação, impedida de
contratar com a União e descredenciada no SICAF, por prazo não superior a cinco
anos.
5.2.1. será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto
pendurarem 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 o contratado ressarcir a União pelos prejuízos resultantes
após decorrido o prazo da sanção aplicada.
5.2.2. ensejar o retardamento da execução do objeto da CONTRATO;
5.2.3. não mantiver a proposta;
5.2.4. falhar ou fraudar na execução do CONTRATO;
5.2.5. comportar-se de modo inidôneo;
5.2.6. fizer declaração falsa; ou
5.2.7. cometer fraude fiscal.
5.3. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais
sanções, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis,
contados a partir da data em que tomar ciência.
5.4. Para efeito de aplicação de multa, o valor do CONTRATO será apurado
deduzindo-se dele o valor das entregas aceitas.
5.5. A aplicação das sanções previstas neste CONTRATO não exclui a
possibilidade da responsabilidade civil da CONTRATADA por eventuais perdas e danos
causados à Administração Pública.
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6. – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
As propostas de preços deverão ter suas páginas numeradas e rubricadas, e a
última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos,
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, 
tais  falhas  não  acarretarem  lesões  ao  direito  dos  demais licitantes,  prejuízo  à 
Administração  ou  não  impedirem  a  exata  compreensão  de  seu conteúdo, e
deverão constar:
6.0.1. Nome, número do CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone e fax da
empresa proponente;
6.0.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias,
contados da data estipulada para a entrega dos envelopes;
6.0.3. Dados bancários da empresa, com o número de conta corrente e
agência;
6.0.4. A proposta deverá ser apresentada com a descrição dos produtos
ofertados, atendendo no mínimo o descrito no item 1.2
7. – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. Os recursos que custearão este objeto serão arcados por
verba estabelecida no Art. 48 da  na Resolução Normativa CFA nº 497, de
15/03/2017: Art. 48. Fica resguardada, no exercício de 2017, a destinação
de até R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) do Fundo de
Recursos Financeiros do PRODER, para subsidiar o desenvolvimento de
Sistemas Gerenciais informatizados e totalmente web para o CFA e para
os Conselhos Regionais de Administração (CRAs), com plena integração
online entre eles. 
8. – DOS CUSTOS ESTIMADOS
8.1. O valor estimado total para gastos será de R$ 233.857,00 (duzentos e
trinta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais);
8.2. O valor estimado foi definido pela média das propostas comerciais
apresentadas.
9. – DO PAGAMENTO E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
9.1. Os pagamentos à adjudicatária que vier a ser contratada para a
execução do objeto desta licitação serão feitos nos termos abaixo, consoantes os
percentuais estabelecidos na Proposta final.
9.1.1. Os valores dos fornecimentos sujeitam-se às seguintes regras:
9.1.2. O pagamento fica condicionado à prévia certificação quanto à execução a
contento dos serviços;
9.1.3. O pagamento será efetuado após a conclusão e aprovação do CFA de
cada serviço solicitado;
9.1.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar
pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à
CONTRATADA, ou inadimplência contratual;
9.1.5. A liberação do pagamento ficará condicionada à comprovação da
regularidade fiscal da CONTRATADA, além da regularidade junto ao INSS e ao FGTS,
mediante consulta efetuada por meio eletrônico ou por meio da apresentação de
documentos hábeis;
9.1.6. Encontrando-se a empresa contratada inadimplente na data da consulta,
poderá ser concedido, a critério do CFA, prazo de até 15 (quinze) dias para que a
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empresa regularize a sua situação, sob pena de, não o fazendo, ter o contrato
rescindido com aplicação das sanções cabíveis;
9.1.7. A CONTRATADA deverá apresentar em sua Nota Fiscal/Fatura
exclusivamente o faturamento detalhado correspondente ao objeto descrito em cada
briefing autorizado, mediante contrato especifico. Havendo erro ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA e o
pagamento ficará pendente até que seja sanado o problema. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento será reiniciado após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CFA;
9.1.8. O CFA reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da
atestação, a prestação dos serviços não estiver de acordo com a especificação
exigida;

 

Marcos Antonio Susin
Analista de Banco de Dados

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio Susin, Analista
de Banco de Dados, em 08/08/2017, às 10:19, conforme horário oficial de
Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 0077693 e o código CRC
1C9F8BE9.

1.   
Referência: Processo nº 476900.005032/2017-54 SEI nº 0077693
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº.  45/2016

PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BENS

AMPLA PARTICIPAÇÃO

MOSSORÓ/RN – OUTUBRO DE 2016
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PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

 (Processo Administrativo n.°23091.008307/2016-80)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Universidade Federal Rural do
Semi-Árido, por meio do(a) Comissão Permanente de Licitação, sediado(a) Av. Francisco Mota, 572,
Bairro:  Costa  e  Silva  –  Mossoró/RN,  Cep:  59625-900,  realizará  licitação  para  REGISTRO  DE
PREÇOS, na modalidade  PREGÃO,  na forma ELETRÔNICA,  do tipo menor preço por item, 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, 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 nº 11.488, de 15
de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 8.184, de 17 de janeiro
de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 09/11/2016
Horário: 10H00
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 para Aquisição de Computadores,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme Lista de Materiais a Serem Licitados (Anexo II),
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. Será aplicada na presente licitação a Margem de Preferência normal (10%) e adicional
(10%)  instituída  pelo  Decreto  nº  8.184/2014,  em  favor  dos  produtos  manufaturados
nacionais.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

2.2. Não há órgãos participantes.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. 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.
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3.2. 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.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Ao órgão  não  participante  que  aderir  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.

3.6. 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.

3.6.1.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.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. A  perda  da  senha  ou  a  quebra  de  sigilo  deverão  ser  comunicadas  imediatamente  ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1. 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.

5.2. Será  concedido  tratamento  favorecido  para  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
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para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

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

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

5.3.5.entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

5.4.1.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.

5.4.1.1.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 seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.4.2.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;

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

5.4.4.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. 

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

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. 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.

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5. Até  a  abertura  da  sessão,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  as  propostas
apresentadas.  
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6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

6.6.1.  Valor unitário do item;

6.6.2.A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no  Termo de
Referência para cada item;

6.6.2.1.Em  não  havendo  quantidade  mínima  fixada,  deverá  ser  cotada  a
quantidade total prevista para o item.

6.6.3.Marca;

6.6.4.Fabricante; 

6.6.5.Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

6.8. 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.

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

6.10. 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 indicados no Termo de Referência.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

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

7.2. 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.

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

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

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

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

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

7.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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7.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
0,01 (um) centavo.

7.7.1.Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

7.7.2.Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.

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

7.8.1.O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte  (20)  segundos  e  o  intervalo  entre  lances  não  poderá  ser  inferior  a  três  (3)
segundos;

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

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

7.11. 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. 

7.12. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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.

7.15. 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 licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, 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, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.16. Caso  a  melhor  oferta  válida  tenha  sido  apresentada  por  empresa  de  maior  porte,  as
propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou 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.

7.17. 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 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.18. Caso a licitante  qualificada  como  microempresa  ou empresa de pequeno porte  melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes qualificadas como  microempresa ou 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.
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7.18.1.Quando  houver  propostas  beneficiadas  com  as  margens  de  preferência  em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente
entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.18.2.Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes não serão considerados iguais,  vez que a ordem de apresentação das
propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

7.19. 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.

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

7.20. 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.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. 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.

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

8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009,
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.4. 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. 

8.5. 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. 

8.5.1.Dentre os documentos passíveis  de solicitação pelo Pregoeiro,  destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante  e  procedência,  além  de  outras  informações  pertinentes,  a  exemplo  de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1.1.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. 

8.5.1.2.Os  licitantes  deverão  colocar  à  disposição  da  Administração  todas  as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais
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impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando
for o caso.

8.6. 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 17 de
janeiro de 2014.

8.7. 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.

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

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

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

8.10. 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.

8.10.1.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.

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

8.11. 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.

8.12. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total
estimado, observado o preço da proposta vencedora.

9. DA HABILITAÇÃO 

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

9.1.1.SICAF;

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

9.1.3.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  ).

9.1.4.Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
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9.1.5.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.

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

9.2. 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.

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

9.2.2.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 2h a 2 (dois) dias úteis, conforme estabelecido
pelo pregoeiro,  documento válido que comprove o atendimento das exigências deste
Edital,  sob  pena  de  inabilitação,  ressalvado  o  disposto  quanto  à  comprovação  da
regularidade  fiscal  das  licitantes  qualificadas  como  microempresas  ou  empresas  de
pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.3. 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:

9.4. Habilitação jurídica: 

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

9.4.2.Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de
2009,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.4.3.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;

9.4.4.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;

9.4.5.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;

9.4.6.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
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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;

9.4.7.No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P
válida,  ou,  ainda,  outros  documentos  definidos  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento
Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.4.8.No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que
comprove a qualificação como produtor  rural  pessoa física,  nos termos da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

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

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

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.1.prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.5.2.prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social,  nos termos da Portaria Conjunta nº  1.751, de
02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  Procuradora-Geral  da
Fazenda Nacional.

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

9.5.4. 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;

9.5.5.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; 

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

9.5.7.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; 

9.5.8.caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

9.5.9.É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

9.6. Em relação aos itens do processo, os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira,
conforme  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2,  de  2010,  deverão  apresentar  a  seguinte
documentação:
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9.6.1.Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica; 

9.6.2.  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;

9.6.2.1.No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da
licitante  qualificada  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  a
apresentação de balanço patrimonial  do último exercício  financeiro.  (Art.  3º  do
Decreto nº 8.538, de 2015);

9.6.2.2.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;

9.6.3.A  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 + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.6.4.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) do valor
estimado da contratação ou item pertinente.

9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, deverão comprovar, ainda,
a qualificação técnica, por meio de: 

9.7.1. Comprovação  de  aptidão  para  o  fornecimento  de  bens  em  características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,
por  meio  da  apresentação  de  atestados  fornecidos  por  pessoas  jurídicas  de  direito
público ou privado.

9.7.2. Caso o licitante tenha exercido os benefícios da Margem de Preferência de que
trata  o  Decreto  nº  8.184/2014,  deverá  apresentar,  conforme  o  caso,  os  seguintes
documentos:

9.7.2.1. MARGEM  DE  PREFERÊNCIA  NORMAL: portaria  interministerial  que
atesta sua habilitação aos incentivos da Lei nº 82.48, de 1991, ou 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;
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9.7.2.2. MARGEM DE PREFERÊNCIA ADICIONAL: documento previsto  no item
anterior e documento que comprova os requisitos e os critérios definidos na
Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 383, de 26 de abril de 2013.

9.8. O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor  individual  que  pretenda  auferir  os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 02 horas a 02 dias a critério do pregoeiro, após solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade
do sistema, será aceito o envio da documentação por e-mail: pregao@ufersa.edu.br. 

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

9.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal  não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

1.1.1.A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.

1.2. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 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 5 (cinco) dias úteis, após
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período,  a  critério  da  administração  pública,  quando  requerida  pelo  licitante,  mediante
apresentação de justificativa.

1.3. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

9.11. 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.

9.12. 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.

9.13. 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.

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

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1.Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização  da  sessão  pública  precedente  ou  em que seja  anulada  a  própria  sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2.Quando houver  erro  na  aceitação  do  preço  melhor  classificado  ou  quando  o
licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar
a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
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serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.

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

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

10.2.2.A convocação feita por e-mail  ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de  2 a
24 horas, a critério do pregoeiro, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

11.1.1.ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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.

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

11.2. 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.

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

12. DOS RECURSOS

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

12.2. 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.

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

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

12.2.3.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 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  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.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
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12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. 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.

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

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1. Homologado  o  resultado  da  licitação,  terá  o  adjudicatário  o  prazo  de  5 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2. Alternativamente  à  convocação  para  comparecer  perante  o  órgão  ou  entidade para  a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinada no prazo de 5 ( cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.3. 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.

14.4. 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, a descrição do(s) item(ns),  as respectivas quantidades, preços registrados e
demais condições.

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem
de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da
Lei nº 8.666, de 1993;

15.  DO PREÇO

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

15.2. 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.

15.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de
condições. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.4. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos
no Termo de Referência.
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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 30 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 indicadas 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 5 (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 5 (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.

Edital Pregão Eletronico SRP -- aquisição de computadores (0071049)         SEI 476900.005032/2017-54 / pg. 22



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 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%365

18. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

18.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

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

18.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante  vencedor,  estes  serão  classificados  segundo  a  ordem da  última  proposta  individual
apresentada durante a fase competitiva.

18.3. Esta  ordem  de  classificação  dos  licitantes  registrados  deverá  ser  respeitada  nas
contratações e somente será utilizado acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha  seu  registro  cancelado  nas  hipóteses  previstas  nos  artigos  20  e  21  do  Decreto  n°
7.892/2013.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

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

19.1.2.apresentar documentação falsa;

19.1.3.deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4.ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5.não mantiver a proposta;

19.1.6.cometer fraude fiscal;

19.1.7.comportar-se de modo inidôneo;
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19.2. 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.

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

19.3.1.Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

19.3.2. Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com a  União  e  descredenciamento  no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

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

19.5. 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.

19.6. 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.

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

20.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
pregao@ufersa.edu.br, por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Francisco Mota,
572, (sala de licitações - prédio administrativo) Costa e Silva, CEP: 59.625-900 Mossoró/RN.

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

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

20.5. 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.

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

20.7. 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.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. 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.  
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21.2. 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.

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

21.4. 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.

21.5. 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.

21.6. 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.

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

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

21.9. O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
www.comprasgovenamentais.gov.br,  e  também  poderão  ser  lidos  e/ou  obtidos  no  endereço
Avenida Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, CEP: 59.625-900, nos dias úteis, no horário
das 7:30 às 11:30 horas e das 13:30 às17:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos
do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

21.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência

21.10.2.ANEXO II – Lista dos Materiais a Serem Licitados

21.10.3.  ANEXO II – Ata de Registro de Preços

Mossoró, 16 de agosto de 2016.

Assinatura da autoridade competente
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Anexo I

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Sistema de Registro de Preços
PREGÃO ELETRÔNICO 

TERMO DE REFERÊNCIA N 38/2016

PREGÃO SRP Nº 1/2016
(Processo Administrativo n.°23091.008307/2016-80)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de Computadores, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,
inclusive  as  encaminhadas  pelos  órgãos  e  entidades  participantes estabelecidas  neste
instrumento e na Lista de Materiais a Serem Licitados (Anexo II) do Edital. 

22. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

1.2. A Universidade está em expansão, novos cursos estão sendo criados e como consequência
aumenta o número de alunos e a demanda por novos laboratórios de informática. A Universidade
também  substitui  máquinas  que  em  virtude  do  tempo  de  uso  se  tornaram  obsoletas.  As
justificativas da Pró-reitoria de Administração e da SUTIC (requisitante), também foram inclusas
no processo. 

23. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

1.3. Os materiais objetos desse processo licitatório são enquadrados como materiais comuns,
pois seus padrões de qualidade e desempenho podem ser facilmente descritos pelas empresas
desse  ramo  de  atividades,  a  linguagem  utilizada  é  amplamente  difundida  por  empresas
especializadas, o que facilitará a identificação das exigências da CONTRATANTE.

24. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

1.4. O  prazo  de  entrega  dos  bens  é  de  30  dias,  contados  da  emissão  do  empenho,  nos
quantitativos  estabelecidos  nesse  (empenho).  O  endereço  para  entrega  será  o  Setor  de
Patrimônio da UFERSA Campus Mossoró, no endereço  Francisco Mota, 572, Bairro Costa e
Silva, Mossoró/RN, CEP: 59.625-900;
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1.5. Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  pelo(a)  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. 

1.6. 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 10(dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

1.7. 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.

1.7.1.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.

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

25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1.9. São obrigações da Contratante:

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

1.9.2.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;

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

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

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

1.10. 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.

1.11. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

26. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.12. 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:

1.12.1.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;
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1.12.1.1. O  objeto  deve  estar  acompanhado  do  manual  do  usuário,  com  uma
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

1.12.2. 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);

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

1.12.4.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;

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

1.12.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

27. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

28. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

1.13. 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.

29. CONTROLE DA EXECUÇÃO

1.14. 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.

1.15. 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.

1.16. 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.

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.17. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
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1.17.1. inexecutar  total  ou  parcialmente  qualquer  das  obrigações  assumidas  em
decorrência da contratação; 

1.17.2.deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

1.17.3.Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da
Ata de Registro de Preços;

1.17.4.ensejar o retardamento da execução do objeto;

1.17.5. fraudar na execução do contrato;

1.17.6.comportar-se de modo inidôneo;

1.17.7.cometer fraude fiscal;

1.17.8.apresentar documentação falsa

1.17.9.não mantiver a proposta.

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

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

1.18.2.multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.18.3.multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor  total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

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

1.18.5.suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos; 

1.18.6. impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União  com  o  consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

1.18.7.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;

1.19. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:

1.19.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

1.19.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.19.3.demonstrem não  possuir  idoneidade  para  contratar  com a  Administração  em
virtude de atos ilícitos praticados.

1.20. 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.
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1.21. 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.

1.22. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Mossoró, 17 de agosto de 2016. 

_______________________________________
Jorge Luiz de Oliveira Cunha
Pró-Reitor de Administração
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ANEXO II

RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23091.008307/2016-80 - PR 556/2016 - UFERSA

Gestora: 1100 - UFERSA

Assunto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANALISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS MATERIAIS

 

Item Especifcação do Materiaã Unid.
Quant.
Interna

Quant.
Externa

Quant.
Totaã

 

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

 

1 5235002000350 COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO UNIDADE 200 0 200

Características Gerais: Computador Desktop Avançado; Processador em arquitetura x86 com 4 núcleos 
físicos reais (qquad corec ou superior; Processador com suporte a execuçoo mínima de 08(qoitoc trreads 
simultâneas ou superior em arquitetura x86; Memória cacre mínima do processador noo inferior a 2MB 
(qdois megabytesc;Deverá ser apresentado com a proposta, resultado processador auditado com o 
softare PassMark, índice mínimo em CPU Mark de 4390 pontos, e índice Single Trread Rating mínimo 
de 1480 pontos; O processador deverá suportar execuçoo de sistema operacional e outros aplicativos 
tanto de 32 bits quanto de 64 bits; Somente seroo aceitos processadores Intel de 6ª Geraçoo ou superior
e AMD de 6ª Geraçoo, baseados na nova tecnologia APU; Deve possuir tecnologia integrada que permita
economia de energia com TDP máximo de 35W;O processador ofertado deverá fornecer suporte nativo 
mínimo a tecnologia de gerenciamento DASH 1.1 ou AMT v11;
Placa moe: Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida 
especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida comprovaçoo. Noo sendo, portanto, 
aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenrados ou voltados ao 
mercado doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linra de produtos do 
fabricante, desenrada e voltada ao mercado coorporativo; Cripset mínimo Intel Q170 Express ou AMD 
A78FHC, modelos superiores seroo aceitos; Possuir crip de segurança TPM 1.2 ou superior integrado a 
mesma, acompanrado do softare capaz de implementar as principais funcionalidades do mesmo e 
demais, conforme descrito a seguir: Deverá ser obrigatoriamente no idioma Português Brasil e do 
mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM devidamente comprovado. Deverá ser capaz 
de rabilitar as principais funcionalidades básicas de segurança oferecidas pelo referido crip TPM na 
versoo 1.2 ou superior, sendo as seguintes: Deverá possuir módulo que credencie o usuário a fazer logon
no equipamento pelo método padroo ou através de impressoo digital se utilizando soluções externas de 
leitor biométrico conectado a porta USB, permitindo assim que o mesmo utilize senra convencional ou o
leitor para acessar o sistema operacional. Deverá através do softare de segurança gerenciar as 
permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar confgurações individuais ou por 
grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: Permitir ou Bloquear acesso às portas USB; Permitir
ou Bloquear acesso aos periféricos de conexoo com o ambiente externo “Placa de Rede, Modem, 
Bluetootr, DVD+/-RW; Deverá possuir modulo para confgurar a segurança e a proteçoo dos dados 
gerando uma área para armazenamento de arquivos particulares dos usuários, sendo essa área 
protegida por criptografa utilizando o crip TPM 1.2. Esse módulo visa garantir que noo será possível o 
acesso indevido aos dados protegidos, mesmo em caso de remoçoo do disco rígido para outro 
equipamento uma vez que o acesso aos mesmos está vinculado às credencias dos usuários e ao crip 
TPM do respectivo equipamento. O licenciamento do softare do mesmo fabricante ou em regime de 
OEM, deverá obrigatoriamente contemplar o suporte, atualizaçoo e garantia de evoluçoo para novas 
versões, durante todo o período de garantia do equipamento ofertado sem qualquer custo adicional 
para a contratante.
Bios: Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de 
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OEM, devidamente comprovado; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet 
todas as atualizações de BIOS, devendo o fabricante disponibilizar em seu Web Site ainda aplicaçoo que 
permita a atualizaçoo de forma online no mínimo para o sistema operacional Microsof Windots 7 ou 
superior. 
Seroo aceitas tecnologias que comprovadamente realizem atualizaçoo da BIOS por intermedido do 
softare de gerenciamento residente no equipamento no sistema operacional Microsof Windots 7 ou 
superior, desde que o mesmo ofereça opçoo de realizar o procedimento de forma online através de 
agente especifco; Caso a atualizaçoo online no sistema operacional por meio do softare de 
gerenciamento é obrigatório o fornecimento do respectivo e todos os módulos necessários 
implementaçoo do exigido de forma que a atualizaçoo ocorra como solicito; 
Deve possuir o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir identifcaçoo 
customizada podendo ser consultada por softare de gerenciamento do próprio fabricante ou em 
regime de OEM devidamente comprovado.
Memória: Capacidade instalada mínima de 16GB;
Armazenamento: Deverá suportar obrigatoriamente a instalaçoo de 02 (qduasc unidades de 
armazenamento internas ao gabinete no padroo SATA III, PCIe Mini Card ou M.2 PCIe Card. Capacidade 
mínima instada de 01 (qumc Disco no padroo Solid State Hybrid Drive (qSSHDc, mínimo de 1TB, SATA-III, de 
6.0 Gb/s HDD e 8GB Flasr, com suporte tecnologia SMART para detecçoo de pré-falras do disco rígido;
Interface: Possuir slots de expansoo compatvel com o padroo PCIe Mini Card ou M.2 PCIe Card; 01 
(qumac Controladora de disco rígido mínimo SATA-III de 6.0 Gb/s; Possuir no mínimo 06 (qseisc portas USB. 
Pelo menos 4 (qquatroc dessas portas deveroo ser padroo USB 3.0, estando localizadas da seguinte forma:
2 (qduasc portas USB 3.0 na parte frontal do equipamento e 2 (qduasc portas USB 3.0 na parte traseira do 
equipamento. Noo será permitido uso de "rub" USB para atender ao número mínimo de portas 
solicitadas; Possuir no mínimo 02 (qduasc interfaces de vídeo, sendo obrigatoriamente no padroo 
DisplayPort ou Mini DisplayPort.
Vídeo: 1 (qumac controladora gráfca integrada com no 1 GB de memória com suporte a utilizaçoo de 2 
(qdoisc monitores, devendo possui no mínimo 02(qduasc Interface no Display Port; Tecnologia 3D; A 
Alocaçoo de memória poderá ser dinâmica ou pré-defnida; Suportar no mínimo resoluçoo de 1920x1080
pixels, Full HD, modo de 16,7 milrões de cores, 60Hz (qSessenta Hertzc; Suporte nativo a tecnologia 3D, 
DirectX 11, OpenGL 4.x ou superior e OpenCL 1.2 ou superior; 
Rede: Interface no padroo mínimo Gigabit Etrernet com conector RJ-45; Suporte com seleçoo 
automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; Suporte nativo para as tecnologias, WOL, PXE, auto 
MDI crossover; Deve permitir nativamente a inicializaçoo do equipamento por comando de rede (qWake-
on-Lanc; Deve permitir a inicializaçoo do equipamento por PXE versoo 2.0 ou superior. 
Dispositivo de rede tireless: Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; Segurança
e autenticaçoo: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; Homologado pela ANATEL;
Áudio: Controladora de áudio de alta defniçoo, padroo Plug-and-Play; Capacidade de gravar e reproduzir
sons simultaneamente; Possuir 1 (qumc alto-falante que integrado ao gabinete, com potência de 1 Wat; 
No momento da utilizaçoo dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, 
microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente 
e reabilitado da mesma forma automática quando necessário. Noo seroo aceitas adaptações para 
bloquear conectores de áudio existentes na placa-moe para atender essa solicitaçoo;
Teclado: Padroo ABNT-2 com Leitor integrado de “smartcard” por contato; 
Possuir LED com indicaçoo de operaçoo do leitor smartcard; A açoo do mesmo noo poderá inibir ou 
desativar outros tokens ou leitores de smartcards; Deverá ser compatvel com os cartões de certifcados 
digitais emitidos e reconrecidos pelas unidades certifcadores atuantes no Brasil, sendo esses 
amplamente utilizados nos sistemas dos portais de serviços governamentais; Suportar os protocolos T=0 
e T=1 para comunicaçoo com o cartoo; Garantia para 50.000 ciclos de inserçoo de cartoo;
Conector tipo USB compatvel com a interface do computador ofertado sem uso de adaptadores; Possuir
teclas de atalro compatveis com as versões Microsof Windots 7 e superiores; Deve seguir os mesmos 
padrões de cores do gabinete, preferencialmente em tons de preto e cinza; Deve ser do mesmo 
fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente comprovado;
Mouse: Mouse óptico USB com 2(qdoisc botões e botoo de rolagem “Scroll”; Resoluçoo mínima de 
1000DPI; Deve seguir os mesmos padrões de cores do gabinete, preferencialmente em tons de preto e 
cinza; Deve ser do mesmo fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente comprovado;
Gabinete: Gabinete padroo desktop com volume de no máximo 1,2 litros; 
Possuir capacidade para instalaçoo de no mínimo 2 (qduasc unidades de armazenamento internas ao 
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gabinete; Possuir sistema de antifurto composto de local para travamento mecânico com cadeado e 
sensor de intrusoo, impedindo assim os acessos indevidos ao interior do gabinete e furto de seus 
componentes internos. Deve fazer parte do projeto original do gabinete. Noo será aceito adaptações no 
gabinete para atendimento deste item;
Possuir slot do tipo kensington para fxaçoo de cabo de segurança. Deve fazer parte do projeto original 
do gabinete. Noo será aceito adaptações no gabinete para atendimento deste item;
Possuir botoo liga/desliga; Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido; 
Possuir 2 (qduasc portas USB na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de dispositivos como 
câmeras e pen-drive; Possuir conectores multimídia divididos em 1 (qumc Mic-in e 1 (qumc Headprone-out 
na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido;
Fonte: Fonte de alimentaçoo com PFC e potência máxima de 90W, bivolt 110/220V e com comutaçoo 
automática, sem a utilizaçoo de adaptadores, conversores ou transformadores; 
Compatvel com a confguraçoo entregue pelo licitante, considerando todos os componentes e 
acessórios presentes no equipamento, levando-se em conta, inclusive, os limites máximos de “upgrade” 
suportados pelo equipamento; Possuir efciência energética mínima de 85%, devendo essa ser 
comprovada em documentaçoo ofcial do fabricante ou certifcaçoo da fonte;
Segurança e rastreamento: O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou 
funcionalidade na BIOS com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, 
em caso de furto ou extravio acidental, permita recuperaçoo e localizaçoo do mesmo e ainda execuçoo 
das seguintes funcionalidades: Bloqueio do rardtare, impossibilitando que o equipamento seja utilizado
ou reutilizado em caso de substituiçoo do HD; Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as 
informações contidas no HD ou arquivos específcos; Gerar logs do ristórico de locais em que o 
equipamento foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e rora da conexoo; As 
funcionalidades descritas deveroo ser ativadas remotamente através de um console teb; Esse 
dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente presente e pronto para ativaçoo no 
equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do rardtare, através da aquisiçoo 
de sua licença noo prevista na confguraçoo inicial;
Softare: O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsof Windots 10 
Professional x64, devidamente instalado e confgurado; Deverá acompanrar ainda cada equipamento as 
referidas mídias de restauraçoo do sistema operacional e drivers mantendo o padroo de fábrica ou 
possuir sistema interno capaz de gerar as mídias de instalaçoo e recuperaçoo do sistema Windots 10;
Monitor: Tecnologia LED 21,5 polegadas TFT de matriz ativa ou superior; Possuir tela no formato 
tidescreen no padroo 16:9; Brilro mínimo de 250 cd/m2; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou 
dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Tempo de resposta de no máximo 8 ms;
Ângulo de visoo rorizontal mínimo 178 graus; Ângulo de visoo vertical mínimo 178 graus;
Suporte para exibiçoo de pelo menos 16,2 milrões de cores; Suporte à resoluçoo de nativa de 
1920x1080 a 60 Hz ou superior; Possuir interface de conexoo tipo Display Port; Deve possuir base com 
suporte para ajuste de altura com elevaçoo mínima de 10cm, noo sendo aceitas quaisquer adaptações 
ao modelo original para atender a essa exigência; Possuir rotaçoo da tela mínima de 90 graus, 
permitindo exibiçoo de imagens e ou textos no formato tidescreen vertical (qRotaçoo Pivotc; Deve ser 
compatvel com Windots 7; Deve acompanrar 01 (qumc cabo de alimentaçoo no novo padroo de tomada
elétrica NBR 14136 e 01 (qumc cabo de vídeo Display Port; Fonte de alimentaçoo obrigatoriamente 
interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutaçoo automática de voltagem; Monitor deve seguir 
padroo de cores do computador ofertado e marca do fabricante do microcomputador deve constar no 
monitor na parte frontal do mesmo com “serigrafa” ou similar. Noo seroo aceitas etiquetas adesivas; 
Acessórios: Deve acompanrar 01 (qumc cadeado externo de segurança de forma a impedir a abertura do 
gabinete, com segredo único para todos os equipamentos; Deve acompanrar o fornecimento cabo de 
aço de segurança com pelo menos 1,5m (qum metro e cinquenta centmetrosc de comprimento, sendo 
um cabo único que realize a proteçoo simultânea de gabinete e monitor, ou o conjunto com 01 (qumc 
cabo para o gabinete e 01 (qumc cabo para o monitor. A soluçoo proposta deverá conter travas de aço 
mecânica, acompanradas dos respectivos pares de craves idênticas e com segredo único para todos os 
equipamentos ofertados. Caso o cabo de segurança impeça a abertura do gabinete, além da fxaçoo do 
mesmo, noo será necessário o fornecimento do cadeado;
Certifcações do equipamento/fabricante: Certifcaçoo para o microcomputador que possui o HCL 
Microsof Windots 10 X64; O fabricante deve possuir sistema de gestoo ambiental com base na norma 
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certifcado; 
Possuir certifcaçoo Epeat (qEletronic Product Environmental Assessment Toolc, na categoria mínima Gold 
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e Energy Star para todo conjunto; Os equipamentos noo deveroo conter substâncias perigosas como 
mercúrio (qHgc, crumbo (qPbc, como rexavalente (qCr(qVIcc, cádmio (qCdc, bifenil polibromados (qPBBsc, éteres
difenil-polibromados (qPBDEsc em concentraçoo acima da recomendada na diretiva RoHS (qRestriction of 
Certain Hazardous Substancesc. A comprovaçoo do disposto poderá ser feita mediante apresentaçoo de 
certifcaçoo emitida por instituiçoo pública ofcial ou instituiçoo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas 
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; 
Garantia e suporte: O conjunto ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento na 
modalidade on-site, mínima de 36 (qtrinta e seisc meses para reposiçoo de peças, moo de obra e 
atendimento no local (qon-sitec. A comprovaçoo deverá ocorrer através de documentaçoo do fabricante 
de domínio público, noo sendo aceitas declarações do fabricante ou fornecedor para fns de 
comprovaçoo da mesma que por ventura confitem com catálogos, manuais, folders, etc.; Durante o 
período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condiçoo normal de 
funcionamento deverá ser de até 07 (qsetec dias úteis; Todos os componentes instalados ou integrados 
dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia
do mesmo, noo sendo permitida a integraçoo de itens de terceiros que possam acarretar em perda 
parcial da garantia ou noo realizaçoo da manutençoo técnica pelo próprio fabricante quando solicitada;
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no Web Site do 
fabricante do equipamento e devem ser facilmente localizados e identifcados pelo modelo do 
equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afxada no gabinete; A empresa 
fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de rardtare através de sua “Web 
Site” - diagnóstico remoto; A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema 
atendimento de suporte técnico via Crat através da Internet; Caso a mesmo noo possua o softare em 
seu “Web Site”, deverá fornecer juntamente com os equipamentos um softare devidamente instalado, 
capaz de realizar o diagnóstico e identifcar as possíveis falras nos equipamentos ofertados, permitindo 
assim realizar correçoo da falra, minimizando o tempo de parada dos equipamentos. CATMAT: 66338.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 200

 

2 5235002000348 COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO UNIDADE 500 0 500

Características Gerais: Computador desktop básico; Processador em arquitetura x86 com 2 núcleos 
físicos reais (qdual corec ou superior; Processador com suporte a execuçoo mínima de 04(qquatroc trreads 
simultâneas ou superior em arquitetura x86; Memória cacre mínima do processador noo inferior a 2MB 
(qdois megabytesc; Processador auditado com o softare PassMark, índice mínimo em CPU Mark de 4150
pontos, e índice Single Trread Rating mínimo de 1360 pontos; O processador deverá suportar execuçoo 
de sistema operacional e outros aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits; Processadores Intel de 6ª 
Geraçoo ou superior e AMD de 6ª Geraçoo, baseados na nova tecnologia APU; Deve possuir tecnologia 
integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 35W; O processador deverá fornecer 
suporte nativo mínimo a tecnologia de gerenciamento DASH 1.1 ou iAMT v11. 
A placa moe deverá ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou 
desenvolvida especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida comprovaçoo; Noo sendo, 
portanto, aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenrados ou 
voltados ao mercado doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linra de 
produtos do fabricante, desenrada e voltada ao mercado coorporativo; Cripset mínimo Intel Q170 
Express ou AMD A78FHC ou modelo superior; Possuir crip de segurança TPM 1.2 ou superior integrado a
mesma, acompanrado do softare capaz de implementar as principais funcionalidades do mesmo e 
demais, conforme descrito a seguir: Deverá ser obrigatoriamente no idioma Português Brasil e do 
mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM devidamente comprovado; Deverá ser capaz 
de rabilitar as principais funcionalidades básicas de segurança oferecidas pelo referido crip TPM na 
versoo 1.2 ou superior, sendo as seguintes: Deverá possuir módulo que credencie o usuário a fazer logon
no equipamento pelo método padroo ou através de impressoo digital se utilizando soluções externas de 
leitor biométrico conectado a porta USB, permitindo assim que o mesmo utilize senra convencional ou o
leitor para acessar o sistema operacional. Deverá através do softare de segurança gerenciar as 
permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar confgurações individuais ou por 
grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: Deverá possuir modulo para confgurar a segurança
e a proteçoo dos dados gerando uma área para armazenamento de arquivos particulares dos usuários, 
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sendo essa área protegida por criptografa utilizando o crip TPM 1.2; Esse módulo visa garantir que noo 
será possível o acesso indevido aos dados protegidos, mesmo em caso de remoçoo do disco rígido para 
outro equipamento uma vez que o acesso aos mesmos está vinculado às credencias dos usuários e ao 
crip TPM do respectivo equipamento; O licenciamento do softare do mesmo fabricante ou em regime 
de OEM, deverá obrigatoriamente contemplar o suporte, atualizaçoo e garantia de evoluçoo para novas 
versões, durante todo o período de garantia do equipamento ofertado sem qualquer custo adicional 
para a contratante. 
A BIOS deve ser em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em 
regime de OEM, devidamente comprovado; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da 
internet todas as atualizações de BIOS, devendo o fabricante disponibilizar em seu Web Site ainda 
aplicaçoo que permita a atualizaçoo de forma online no mínimo para o sistema operacional Microsof 
Windots 7 ou superior. 
Seroo aceitas tecnologias que comprovadamente realizem atualizaçoo da BIOS por intermedido do 
softare de gerenciamento residente no equipamento no sistema operacional Microsof Windots 7 ou 
superior, desde que o mesmo ofereça opçoo de realizar o procedimento de forma online através de 
agente especifco;
Caso a atualizaçoo online no sistema operacional por meio do softare de gerenciamento é obrigatório 
o fornecimento do respectivo e todos os módulos necessários implementaçoo do exigido de forma que a
atualizaçoo ocorra como solicito; Deve possuir o número de série do equipamento em campo editável 
que permita inserir identifcaçoo customizada podendo ser consultada por softare de gerenciamento 
do próprio fabricante ou em regime de OEM devidamente comprovado.
Memória: Capacidade instalada mínima de 8GB; O equipamento ofertado deverá suportar expansoo de 
memória mínima a 16GB (qdezesseis gigabytesc, preservando a memória da confguraçoo inicial;
Armazenamento: Deverá suportar obrigatoriamente a instalaçoo de 02 (qduasc unidades de 
armazenamento internas ao gabinete no padroo SATA III, PCIe Mini Card ou M.2 PCIe Card. Capacidade 
mínima instada de 01 (qumc Disco no padroo Solid State Hybrid Drive (qSSHDc, mínimo de 500GB, SATA-III, 
de 6.0 Gb/s HDD e 8GB Flasr, com suporte tecnologia SMART para detecçoo de pré-falras do disco 
rígido; 
Interface: Possuir slots de expansoo compatvel com o padroo PCIe Mini Card ou M.2 PCIe Card; 01 
(qumac Controladora de disco rígido mínimo SATA-III de 6.0 Gb/s; 
Possuir no mínimo 06 (qseisc portas USB. Pelo menos 4 (qquatroc dessas portas deveroo ser padroo USB 
3.0, estando localizadas da seguinte forma: 2 (qduasc portas USB 3.0 na parte frontal do equipamento e 2 
(qduasc portas USB 3.0 na parte traseira do equipamento. Noo será permitido uso de "rub" USB para 
atender ao número mínimo de portas solicitadas; Possuir no mínimo 02 (qduasc interfaces de vídeo, 
sendo obrigatoriamente no padroo DisplayPort ou Mini DisplayPort.
Vídeo: 1 (qumac controladora gráfca integrada com no 1 GB de memória com suporte a utilizaçoo de 2 
(qdoisc monitores, devendo possui no mínimo 02(qduasc Interface no Display Port; Tecnologia 3D; A 
Alocaçoo de memória poderá ser dinâmica ou pré-defnida; Suportar no mínimo resoluçoo de 1920x1080
pixels, Full HD, modo de 16,7 milrões de cores, 60Hz (qSessenta Hertzc; Suporte nativo a tecnologia 3D, 
DirectX 11, OpenGL 4.x ou superior e OpenCL 1.2 ou superior.
Rede: Interface no padroo mínimo Gigabit Etrernet com conector RJ-45; Suporte com seleçoo 
automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; Suporte nativo para as tecnologias, WOL, PXE, auto 
MDI crossover; Deve permitir nativamente a inicializaçoo do equipamento por comando de rede (qWake-
on-Lanc;Deve permitir a inicializaçoo do equipamento por PXE versoo 2.0 ou superior.
Dispositivo de rede tireless: Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; Segurança
e autenticaçoo: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; Homologado pela ANATEL.
Áudio: Controladora de áudio de alta defniçoo, padroo Plug-and-Play; Capacidade de gravar e reproduzir
sons simultaneamente; Possuir 1 (qumc alto-falante que integrado ao gabinete, com potência de 1 Wat; 
No momento da utilizaçoo dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, 
microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente 
e reabilitado da mesma forma automática quando necessário. Noo seroo aceitas adaptações para 
bloquear conectores de áudio existentes na placa-moe para atender essa solicitaçoo.
Teclado: Padroo ABNT-2 com Leitor integrado de “smartcard” por contato; 
Possuir LED com indicaçoo de operaçoo do leitor smartcard; A açoo do mesmo noo poderá inibir ou 
desativar outros tokens ou leitores de smartcards; Deverá ser compatvel com os cartões de certifcados 
digitais emitidos e reconrecidos pelas unidades certifcadores atuantes no Brasil, sendo esses 
amplamente utilizados nos sistemas dos portais de serviços governamentais; Suportar os protocolos T=0 

Edital Pregão Eletronico SRP -- aquisição de computadores (0071049)         SEI 476900.005032/2017-54 / pg. 35



e T=1 para comunicaçoo com o cartoo; Garantia para 50.000 ciclos de inserçoo de cartoo;
Conector tipo USB compatvel com a interface do computador ofertado sem uso de adaptadores;Possuir 
teclas de atalro compatveis com as versões Microsof Windots 7 e superiores; Deve seguir os mesmos 
padrões de cores do gabinete, preferencialmente em tons de preto e cinza;Deve ser do mesmo 
fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente comprovado;
Mouse: Mouse óptico USB com 2(qdoisc botões e botoo de rolagem “Scroll”;
Resoluçoo mínima de 1000DPI; Deve seguir os mesmos padrões de cores do gabinete, preferencialmente
em tons de preto e cinza; Deve ser do mesmo fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente 
comprovado;
Gabinete: Gabinete padroo desktop com volume de no máximo 1,2 litros; 
Possuir capacidade para instalaçoo de no mínimo 2 (qduasc unidades de armazenamento internas ao 
gabinete; Possuir sistema de antifurto composto de local para travamento mecânico com cadeado e 
sensor de intrusoo, impedindo assim os acessos indevidos ao interior do gabinete e furto de seus 
componentes internos. Deve fazer parte do projeto original do gabinete. Noo será aceito adaptações no 
gabinete para atendimento deste item; Possuir slot do tipo kensington para fxaçoo de cabo de 
segurança. Deve fazer parte do projeto original do gabinete. Noo será aceito adaptações no gabinete 
para atendimento deste item;
Possuir botoo liga/desliga; Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido; 
Possuir 2 (qduasc portas USB na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de dispositivos como 
câmeras e pen-drive; Possuir conectores multimídia divididos em 1 (qumc Mic-in e 1 (qumc Headprone-out 
na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido.
Fonte: Fonte de alimentaçoo com PFC e potência máxima de 90W, bivolt 110/220V e com comutaçoo 
automática, sem a utilizaçoo de adaptadores, conversores ou transformadores; 
Compatvel com a confguraçoo entregue pelo licitante, considerando todos os componentes e 
acessórios presentes no equipamento, levando-se em conta, inclusive, os limites máximos de “upgrade” 
suportados pelo equipamento; Possuir efciência energética mínima de 85%, devendo essa ser 
comprovada em documentaçoo ofcial do fabricante ou certifcaçoo da fonte.
Segurança e rastreamento: O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou 
funcionalidade na BIOS com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, 
em caso de furto ou extravio acidental, permita recuperaçoo e localizaçoo do mesmo e ainda execuçoo 
das seguintes funcionalidades: Bloqueio do rardtare, impossibilitando que o equipamento seja utilizado
ou reutilizado em caso de substituiçoo do HD; Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as 
informações contidas no HD ou arquivos específcos; Gerar logs do ristórico de locais em que o 
equipamento foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e rora da conexoo; As 
funcionalidades descritas deveroo ser ativadas remotamente através de um console teb;Esse 
dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente presente e pronto para ativaçoo no 
equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do rardtare, através da aquisiçoo 
de sua licença noo prevista na confguraçoo inicial.
Softare: O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsof Windots 10 
Professional x64, devidamente instalado e confgurado;
Deverá acompanrar ainda cada equipamento as referidas mídias de restauraçoo do sistema operacional 
e drivers mantendo o padroo de fábrica ou possuir sistema interno capaz de gerar as mídias de 
instalaçoo e recuperaçoo do sistema Windots 10.
Monitor: Tecnologia LED 21,5 polegadas TFT de matriz ativa ou superior; Possuir tela no formato 
tidescreen no padroo 16:9; Brilro mínimo de 250 cd/m2; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou 
dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Tempo de resposta de no máximo 8 ms; Ângulo de visoo rorizontal 
mínimo 178 graus; Ângulo de visoo vertical mínimo 178 graus;
Suporte para exibiçoo de pelo menos 16,2 milrões de cores; Suporte à resoluçoo de nativa de 
1920x1080 a 60 Hz ou superior; Possuir interface de conexoo tipo Display Port; 
Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevaçoo mínima de 10cm, noo sendo aceitas 
quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 
Possuir rotaçoo da tela mínima de 90 graus, permitindo exibiçoo de imagens e ou textos no formato 
tidescreen vertical (qRotaçoo Pivotc; Deve ser compatvel com Windots 7; 
Deve acompanrar 01 (qumc cabo de alimentaçoo no novo padroo de tomada elétrica NBR 14136 e 01 
(qumc cabo de vídeo Display Port; Fonte de alimentaçoo obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 
volts e com comutaçoo automática de voltagem; Monitor deve seguir padroo de cores do computador 
ofertado e marca do fabricante do microcomputador deve constar no monitor na parte frontal do 
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mesmo com “serigrafa” ou similar. Noo seroo aceitas etiquetas adesivas.
Acessórios: Deve acompanrar 01 (qumc cadeado externo de segurança de forma a impedir a abertura do 
gabinete, com segredo único para todos os equipamentos;
Deve acompanrar o fornecimento cabo de aço de segurança com pelo menos 1,5m (qum metro e 
cinquenta centmetrosc de comprimento, sendo um cabo único que realize a proteçoo simultânea de 
gabinete e monitor, ou o conjunto com 01 (qumc cabo para o gabinete e 01 (qumc cabo para o monitor. A 
soluçoo proposta deverá conter travas de aço mecânica, acompanradas dos respectivos pares de craves
idênticas e com segredo único para todos os equipamentos ofertados. Caso o cabo de segurança impeça 
a abertura do gabinete, além da fxaçoo do mesmo, noo será necessário o fornecimento do cadeado. 
Certifcações: Certifcaçoo para o microcomputador que possui o HCL Microsof Windots 10 X64; O 
fabricante deve possuir sistema de gestoo ambiental com base na norma ISO 14001, devidamente 
comprovado através do respectivo certifcado; 
Possuir certifcaçoo Epeat (qEletronic Product Environmental Assessment Toolc, na categoria mínima Gold 
e Energy Star para todo conjunto; Os equipamentos noo deveroo conter substâncias perigosas como 
mercúrio (qHgc, crumbo (qPbc, como rexavalente (qCr(qVIcc, cádmio (qCdc, bifenil polibromados (qPBBsc, éteres
difenil-polibromados (qPBDEsc em concentraçoo acima da recomendada na diretiva RoHS (qRestriction of 
Certain Hazardous Substancesc. A comprovaçoo do disposto poderá ser feita mediante apresentaçoo de 
certifcaçoo emitida por instituiçoo pública ofcial ou instituiçoo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas 
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI.
Garantia e suporte: O conjunto ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento na 
modalidade on-site, mínima de 36 (qtrinta e seisc meses para reposiçoo de peças, moo de obra e 
atendimento no local (qon-sitec. A comprovaçoo deverá ocorrer através de documentaçoo do fabricante 
de domínio público, noo sendo aceitas declarações do fabricante ou fornecedor para fns de 
comprovaçoo da mesma que por ventura confitem com catálogos, manuais, folders, etc.; Durante o 
período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condiçoo normal de 
funcionamento deverá ser de até 07 (qsetec dias úteis; Todos os componentes instalados ou integrados 
dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia
do mesmo, noo sendo permitida a integraçoo de itens de terceiros que possam acarretar em perda 
parcial da garantia ou noo realizaçoo da manutençoo técnica pelo próprio fabricante quando solicitada;
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no Web Site do 
fabricante do equipamento e devem ser facilmente localizados e identifcados pelo modelo do 
equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afxada no gabinete; A empresa 
fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de rardtare através de sua “Web 
Site” - diagnóstico remoto; A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema 
atendimento de suporte técnico via Crat através da Internet; Caso a mesmo noo possua o softare em 
seu “Web Site”, deverá fornecer juntamente com os equipamentos um softare devidamente instalado, 
capaz de realizar o diagnóstico e identifcar as possíveis falras nos equipamentos ofertados, permitindo 
assim realizar correçoo da falra, minimizando o tempo de parada dos equipamentos. CATMAT: 66338.

Quant. Int.

153033 - UFERSA 500

 

3 5235002000349
COMPUTADOR DESKTOP 
INTERMEDIÁRIO

UNIDADE 300 0 300

Características Gerais: Computador Desktop Intermediário; Processador em arquitetura x86 com 4 
núcleos físicos reais (qquad corec ou superior; Processador com suporte a execuçoo mínima de 04(qquatroc
trreads simultâneas ou superior em arquitetura x86; Memória cacre mínima do processador noo 
inferior a 2MB (qdois megabytesc;Deverá ser apresentado com a proposta, resultado processador 
auditado com o softare PassMark, índice mínimo em CPU Mark de 4170 pontos, e índice Single Trread 
Rating mínimo de 1420 pontos; O processador deverá suportar execuçoo de sistema operacional e 
outros aplicativos tanto de 32 bits quanto de 64 bits; Somente seroo aceitos processadores Intel de 6ª 
Geraçoo ou superior e AMD de 6ª Geraçoo, baseados na nova tecnologia APU; Deve possuir tecnologia 
integrada que permita economia de energia com TDP máximo de 35W;O processador ofertado deverá 
fornecer suporte nativo mínimo a tecnologia de gerenciamento DASH 1.1 ou AMT v11;
Placa moe: Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou desenvolvida 
especialmente para o mesmo em regime de OEM com a devida comprovaçoo. Noo sendo, portanto, 
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aceitas placas genéricas destinadas ao mercado comum ou equipamentos desenrados ou voltados ao 
mercado doméstico, já que o equipamento a ser ofertado deve fazer parte de linra de produtos do 
fabricante, desenrada e voltada ao mercado coorporativo; Cripset mínimo Intel Q170 Express ou AMD 
A78FHC, modelos superiores seroo aceitos; Possuir crip de segurança TPM 1.2 ou superior integrado a 
mesma, acompanrado do softare capaz de implementar as principais funcionalidades do mesmo e 
demais, conforme descrito a seguir: Deverá ser obrigatoriamente no idioma Português Brasil e do 
mesmo fabricante do equipamento ou em regime de OEM devidamente comprovado. Deverá ser capaz 
de rabilitar as principais funcionalidades básicas de segurança oferecidas pelo referido crip TPM na 
versoo 1.2 ou superior, sendo as seguintes: Deverá possuir módulo que credencie o usuário a fazer logon
no equipamento pelo método padroo ou através de impressoo digital se utilizando soluções externas de 
leitor biométrico conectado a porta USB, permitindo assim que o mesmo utilize senra convencional ou o
leitor para acessar o sistema operacional; Deverá através do softare de segurança gerenciar as 
permissões dos usuários que utilizam o equipamento permitindo gerar confgurações individuais ou por 
grupo para acesso a recursos de como, por exemplo: Permitir ou Bloquear acesso às portas USB; Permitir
ou Bloquear acesso aos periféricos de conexoo com o ambiente externo “Placa de Rede, Modem, 
Bluetootr, DVD+/-RW, etc...”. Deverá possuir modulo para confgurar a segurança e a proteçoo dos 
dados gerando uma área para armazenamento de arquivos particulares dos usuários, sendo essa área 
protegida por criptografa utilizando o crip TPM 1.2. Esse módulo visa garantir que noo será possível o 
acesso indevido aos dados protegidos, mesmo em caso de remoçoo do disco rígido para outro 
equipamento uma vez que o acesso aos mesmos está vinculado às credencias dos usuários e ao crip 
TPM do respectivo equipamento. O licenciamento do softare do mesmo fabricante ou em regime de 
OEM, deverá obrigatoriamente contemplar o suporte, atualizaçoo e garantia de evoluçoo para novas 
versões, durante todo o período de garantia do equipamento ofertado sem qualquer custo adicional 
para a contratante. 
Bios: Em português ou Inglês, desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento ou em regime de 
OEM, devidamente comprovado; O fabricante do equipamento deverá prover em seu site da internet 
todas as atualizações de BIOS, devendo o fabricante disponibilizar em seu Web Site ainda aplicaçoo que 
permita a atualizaçoo de forma online no mínimo para o sistema operacional Microsof Windots 7 ou 
superior. Seroo aceitas tecnologias que comprovadamente realizem atualizaçoo da BIOS por intermedido
do softare de gerenciamento residente no equipamento no sistema operacional Microsof Windots 7 
ou superior, desde que o mesmo ofereça opçoo de realizar o procedimento de forma online através de 
agente especifco; Caso a atualizaçoo online no sistema operacional por meio do softare de 
gerenciamento é obrigatório o fornecimento do respectivo e todos os módulos necessários 
implementaçoo do exigido de forma que a atualizaçoo ocorra como solicito; 
Deve possuir o número de série do equipamento em campo editável que permita inserir identifcaçoo 
customizada podendo ser consultada por softare de gerenciamento do próprio fabricante ou em 
regime de OEM devidamente comprovado;
Memória: Capacidade instalada mínima de 8GB; O equipamento ofertado deverá suportar expansoo de 
memória mínima a 16GB (qdezesseis gigabytesc, preservando a memória da confguraçoo inicial.
Armazenamento: Deverá suportar obrigatoriamente a instalaçoo de 02 (qduasc unidades de 
armazenamento internas ao gabinete no padroo SATA III, PCIe Mini Card ou M.2 PCIe Card. Capacidade 
mínima instada de 01 (qumc Disco no padroo Solid State Hybrid Drive (qSSHDc, mínimo de 1TB, SATA-III, de 
6.0 Gb/s HDD e 8GB Flasr, com suporte tecnologia SMART para detecçoo de pré-falras do disco rígido;
Interface: Possuir slots de expansoo compatvel com o padroo PCIe Mini Card ou M.2 PCIe Card; 
01 (qumac Controladora de disco rígido mínimo SATA-III de 6.0 Gb/s; Possuir no mínimo 06 (qseisc portas 
USB. Pelo menos 4 (qquatroc dessas portas deveroo ser padroo USB 3.0, estando localizadas da seguinte 
forma: 2 (qduasc portas USB 3.0 na parte frontal do equipamento e 2 (qduasc portas USB 3.0 na parte 
traseira do equipamento. Noo será permitido uso de "rub" USB para atender ao número mínimo de 
portas solicitadas; Possuir no mínimo 02 (qduasc interfaces de vídeo, sendo obrigatoriamente no padroo 
DisplayPort ou Mini DisplayPort.
Vídeo: 1 (qumac controladora gráfca integrada com no 1 GB de memória com suporte a utilizaçoo de 2 
(qdoisc monitores, devendo possui no mínimo 02(qduasc Interface no Display Port; Tecnologia 3D; A 
Alocaçoo de memória poderá ser dinâmica ou pré-defnida; Suportar no mínimo resoluçoo de 1920x1080
pixels, Full HD, modo de 16,7 milrões de cores, 60Hz (qSessenta Hertzc; Suporte nativo a tecnologia 3D, 
DirectX 11, OpenGL 4.x ou superior e OpenCL 1.2 ou superior; 
Rede: Interface no padroo mínimo Gigabit Etrernet com conector RJ-45; Suporte com seleçoo 
automática as velocidades de 10/100/1000 Mbits; Suporte nativo para as tecnologias, WOL, PXE, auto 
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MDI crossover; Deve permitir nativamente a inicializaçoo do equipamento por comando de rede (qWake-
on-Lanc; Deve permitir a inicializaçoo do equipamento por PXE versoo 2.0 ou superior. 
Dispositivo de redes tireless: Compatibilidade com IEEE802.11 b/g/n/ac Interface PCI-Express; 
Segurança e autenticaçoo: WEP 64/128-bit, WPA e WPA2 com 802.1x, PSK, TKIP e AES; Homologado pela
ANATEL;
Áudio: Controladora de áudio de alta defniçoo, padroo Plug-and-Play; Capacidade de gravar e reproduzir
sons simultaneamente; Possuir 1 (qumc alto-falante que integrado ao gabinete, com potência de 1 Wat; 
No momento da utilizaçoo dos conectores externos de áudio para acoplamento de caixas de som, 
microfone e fone do ouvido, o sistema de autofalante interno deverá ser desabilitado automaticamente 
e reabilitado da mesma forma automática quando necessário. Noo seroo aceitas adaptações para 
bloquear conectores de áudio existentes na placa-moe para atender essa solicitaçoo;
Teclado: Padroo ABNT-2 com Leitor integrado de “smartcard” por contato; Possuir LED com indicaçoo de
operaçoo do leitor smartcard; A açoo do mesmo noo poderá inibir ou desativar outros tokens ou leitores 
de smartcards; Deverá ser compatvel com os cartões de certifcados digitais emitidos e reconrecidos 
pelas unidades certifcadores atuantes no Brasil, sendo esses amplamente utilizados nos sistemas dos 
portais de serviços governamentais; Suportar os protocolos T=0 e T=1 para comunicaçoo com o cartoo; 
Garantia para 50.000 ciclos de inserçoo de cartoo; Conector tipo USB compatvel com a interface do 
computador ofertado sem uso de adaptadores; Possuir teclas de atalro compatveis com as versões 
Microsof Windots 7 e superiores; Deve seguir os mesmos padrões de cores do gabinete, 
preferencialmente em tons de preto e cinza; Deve ser do mesmo fabricante da CPU ou em regime de 
OEM devidamente comprovado;
Mouse: Mouse óptico USB com 2(qdoisc botões e botoo de rolagem “Scroll”;
Resoluçoo mínima de 1000DPI; Deve seguir os mesmos padrões de cores do gabinete, preferencialmente
em tons de preto e cinza; Deve ser do mesmo fabricante da CPU ou em regime de OEM devidamente 
comprovado;
Gabinete: Gabinete padroo desktop com volume de no máximo 1,2 litros; 
Possuir capacidade para instalaçoo de no mínimo 2 (qduasc unidades de armazenamento internas ao 
gabinete; Possuir sistema de antifurto composto de local para travamento mecânico com cadeado e 
sensor de intrusoo, impedindo assim os acessos indevidos ao interior do gabinete e furto de seus 
componentes internos. Deve fazer parte do projeto original do gabinete. Noo será aceito adaptações no 
gabinete para atendimento deste item;
Possuir slot do tipo kensington para fxaçoo de cabo de segurança. Deve fazer parte do projeto original 
do gabinete. Noo será aceito adaptações no gabinete para atendimento deste item;
Possuir botoo liga/desliga; Possuir indicadores na parte frontal de liga/desliga e acesso ao disco rígido; 
Possuir 2 (qduasc portas USB na parte frontal do gabinete para facilitar o uso de dispositivos como 
câmeras e pen-drive; Possuir conectores multimídia divididos em 1 (qumc Mic-in e 1 (qumc Headprone-out 
na parte frontal do gabinete, para facilitar o uso de microfones e fones de ouvido. 
Fonte: Fonte de alimentaçoo com PFC e potência máxima de 90W, bivolt 110/220V e com comutaçoo 
automática, sem a utilizaçoo de adaptadores, conversores ou transformadores; 
Compatvel com a confguraçoo entregue pelo licitante, considerando todos os componentes e 
acessórios presentes no equipamento, levando-se em conta, inclusive, os limites máximos de “upgrade” 
suportados pelo equipamento; Possuir efciência energética mínima de 85%, devendo essa ser 
comprovada em documentaçoo ofcial do fabricante ou certifcaçoo da fonte; 
Segurança e rastreamento: O equipamento ofertado deve possuir integrado dispositivo ou 
funcionalidade na BIOS com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, 
em caso de furto ou extravio acidental, permita recuperaçoo e localizaçoo do mesmo e ainda execuçoo 
das seguintes funcionalidades: Bloqueio do rardtare, impossibilitando que o equipamento seja utilizado
ou reutilizado em caso de substituiçoo do HD; Envio de um comando remoto capaz de apagar todas as 
informações contidas no HD ou arquivos específcos; Gerar logs do ristórico de locais em que o 
equipamento foi utilizado, mostrando em um mapa os endereços, data e rora da conexoo; As 
funcionalidades descritas deveroo ser ativadas remotamente através de um console teb; Esse 
dispositivo ou funcionalidade na BIOS deverá estar nativamente presente e pronto para ativaçoo no 
equipamento ofertado com suporte por todo o período da garantia do rardtare, através da aquisiçoo 
de sua licença noo prevista na confguraçoo inicial;
Softare: O equipamento deverá ser fornecido com o Sistema Operacional Microsof Windots 10 
Professional x64, devidamente instalado e confgurado; Deverá acompanrar ainda cada equipamento as 
referidas mídias de restauraçoo do sistema operacional e drivers mantendo o padroo de fábrica ou 
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possuir sistema interno capaz de gerar as mídias de instalaçoo e recuperaçoo do sistema Windots 10;
Monitor: Tecnologia LED 21,5 polegadas TFT de matriz ativa ou superior; Possuir tela no formato 
tidescreen no padroo 16:9; Brilro mínimo de 250 cd/m2; Contraste estático mínimo de 1000:1 ou 
dinâmico mínimo de 2.000.000:1; Tempo de resposta de no máximo 8 ms;
Ângulo de visoo rorizontal mínimo 178 graus; Ângulo de visoo vertical mínimo 178 graus;
Suporte para exibiçoo de pelo menos 16,2 milrões de cores; Suporte à resoluçoo de nativa de 
1920x1080 a 60 Hz ou superior; Possuir interface de conexoo tipo Display Port; 
Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevaçoo mínima de 10cm, noo sendo aceitas 
quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; Possuir rotaçoo da tela mínima 
de 90 graus, permitindo exibiçoo de imagens e ou textos no formato tidescreen vertical (qRotaçoo Pivotc;
Deve ser compatvel com Windots 7; Deve acompanrar 01 (qumc cabo de alimentaçoo no novo padroo 
de tomada elétrica NBR 14136 e 01 (qumc cabo de vídeo Display Port; Fonte de alimentaçoo 
obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutaçoo automática de voltagem; 
Monitor deve seguir padroo de cores do computador ofertado e marca do fabricante do 
microcomputador deve constar no monitor na parte frontal do mesmo com “serigrafa” ou similar. Noo 
seroo aceitas etiquetas adesivas;
Acessórios: Deve acompanrar 01 (qumc cadeado externo de segurança de forma a impedir a abertura do 
gabinete, com segredo único para todos os equipamentos; Deve acompanrar o fornecimento cabo de 
aço de segurança com pelo menos 1,5m (qum metro e cinquenta centmetrosc de comprimento, sendo 
um cabo único que realize a proteçoo simultânea de gabinete e monitor, ou o conjunto com 01 (qumc 
cabo para o gabinete e 01 (qumc cabo para o monitor. A soluçoo proposta deverá conter travas de aço 
mecânica, acompanradas dos respectivos pares de craves idênticas e com segredo único para todos os 
equipamentos ofertados. Caso o cabo de segurança impeça a abertura do gabinete, além da fxaçoo do 
mesmo, noo será necessário o fornecimento do cadeado;
Certifcações do equipamento/fabricante: Certifcaçoo para o microcomputador que possui o HCL 
Microsof Windots 10 X64; O fabricante deve possuir sistema de gestoo ambiental com base na norma 
ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certifcado; 
Possuir certifcaçoo Epeat (qEletronic Product Environmental Assessment Toolc, na categoria mínima Gold 
e Energy Star para todo conjunto; Os equipamentos noo deveroo conter substâncias perigosas como 
mercúrio (qHgc, crumbo (qPbc, como rexavalente (qCr(qVIcc, cádmio (qCdc, bifenil polibromados (qPBBsc, éteres
difenil-polibromados (qPBDEsc em concentraçoo acima da recomendada na diretiva RoHS (qRestriction of 
Certain Hazardous Substancesc. A comprovaçoo do disposto poderá ser feita mediante apresentaçoo de 
certifcaçoo emitida por instituiçoo pública ofcial ou instituiçoo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem ofertado cumpre com as exigências do edital, conforme previsto nas 
recomendações contidas na IN 01-2010 SLTI; 
Garantia e suporte: O conjunto ofertado deverá possuir garantia do fabricante do equipamento na 
modalidade on-site, mínima de 36 (qtrinta e seisc meses para reposiçoo de peças, moo de obra e 
atendimento no local (qon-sitec. A comprovaçoo deverá ocorrer através de documentaçoo do fabricante 
de domínio público, noo sendo aceitas declarações do fabricante ou fornecedor para fns de 
comprovaçoo da mesma que por ventura confitem com catálogos, manuais, folders, etc.; Durante o 
período da garantia o prazo máximo para o reparo de equipamentos defeituosos a condiçoo normal de 
funcionamento deverá ser de até 07 (qsetec dias úteis; Todos os componentes instalados ou integrados 
dos equipamentos devem ser do próprio fabricante ou estar em conformidade com a política de garantia
do mesmo, noo sendo permitida a integraçoo de itens de terceiros que possam acarretar em perda 
parcial da garantia ou noo realizaçoo da manutençoo técnica pelo próprio fabricante quando solicitada;
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no Web Site do 
fabricante do equipamento e devem ser facilmente localizados e identifcados pelo modelo do 
equipamento ou código do produto, conforme etiqueta permanente afxada no gabinete; A empresa 
fabricante do equipamento deverá possuir um sistema de diagnóstico de rardtare através de sua “Web 
Site” - diagnóstico remoto; A empresa fabricante do equipamento deverá possuir um sistema 
atendimento de suporte técnico via Crat através da Internet; Caso a mesmo noo possua o softare em 
seu “Web Site”, deverá fornecer juntamente com os equipamentos um softare devidamente instalado, 
capaz de realizar o diagnóstico e identifcar as possíveis falras nos equipamentos ofertados, permitindo 
assim realizar correçoo da falra, minimizando o tempo de parada dos equipamentos. CATMAT: 66338.

Quant. Int.
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ANEXO III

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA

COMISSÃO ESPECIAL DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2016

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO -  UFERSA,  com sede na Avenida Francisco
Mota, 572, CEP: 59.625-900, na cidade de Mossoró, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 24.529.265/0001-40, neste
ato representada pela da Comissoo Especial de Registro de Preços designada pela portaria nº. 670/2015, de 17
de novembro de 2015, considerando o julgamento da licitaçoo na modalidade de pregoo, na forma eletrônica,
para  REGISTRO DE  PREÇOS nº.  XX/2016,  publicada  no  ......  de  ...../...../200.....,  processo  administrativo  nº.
23091.004220/2016-43, RESOLVE registrar os preços da(qsc  empresa(qsc indicada(qsc e qualifcada(qsc nesta ATA, de
acordo com a classifcaçoo por ela(qsc alcançada(qsc e na(qsc  quantidade(qsc  cotada(qsc, atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº. 8.666, de 21 de junro de 1993 e
suas alterações, no  Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 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 aquisiçoo de material permanente

para a UFERSA , especifcado(qsc na Lista de Materiais a Serem Licitados, anexo II do edital de Pregão nº.

XX/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de

transcriçoo.

2.DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.O preço registrado, as especifcações do objeto, a quantidade, fornecedor(qesc e as demais condições

ofertadas na(qsc proposta(qsc soo as que seguem: 

Item
do
TR

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

X
Especifcaçoo Marca 

(se exigida no
edital)

Modelo
(se exigido no

edital)

Unidade Quantidade Valor Un Prazo garantia
ou validade

3. VALIDADE DA ATA 

3.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (qdozec meses, a partir do(qac da romologaçoo do

resultado da licitaçoo, noo podendo ser prorrogada.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 
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4.1.A Administraçoo realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos noo superiores a 180

(qcento e oitentac dias, a fm de verifcar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

4.2.Os preços registrados poderoo ser revistos em decorrência de eventual reduçoo dos preços  praticados

no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administraçoo promover as

negociações junto ao(qsc fornecedor(qesc.

4.3.Quando  o  preço  registrado  tornar-se  superior  ao  preço  praticado  no  mercado  por  motivo

superveniente, a Administraçoo convocará o(qsc fornecedor(qesc para negociar(qemc a reduçoo dos preços

aos valores praticados pelo mercado.

4.4.O fornecedor que noo aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do

compromisso assumido, sem aplicaçoo de penalidade.

4.4.1. A  ordem  de  classifcaçoo  dos  fornecedores  que  aceitarem  reduzir  seus  preços  aos  valores  de

mercado observará a classifcaçoo original.

4.5.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor noo puder

cumprir o compromisso, o órgoo gerenciador poderá:

4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaçoo ocorra antes do pedido de

fornecimento, e sem aplicaçoo da penalidade se confrmada a veracidade dos motivos e comprovantes

apresentados; e

4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociaçoo.

4.6.Noo ravendo êxito nas negociações, o órgoo gerenciador deverá proceder à revogaçoo desta ata de

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtençoo da contrataçoo mais vantajosa.

4.7.O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

4.7.2. noo  retirar  a  nota  de  empenro  ou  instrumento  equivalente  no  prazo  estabelecido  pela

Administraçoo, sem justifcativa aceitável;

4.7.3. noo aceitar reduzir o seu preço registrado, na ripótese deste se tornar superior àqueles praticados

no mercado; ou

4.7.4. sofrer  sançoo  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato  administrativo,

alcançando o órgoo gerenciador e órgoo(qsc participante(qsc.

4.8.O cancelamento de registros nas ripóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por

despacro do órgoo gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9.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 justifcados:

4.9.1. por razoo de interesse público; ou

4.9.2. a pedido do fornecedor. 

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1.As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as

obrigações da  Administraçoo  e  do  fornecedor  registrado,  penalidades  e  demais  condições  do ajuste,

encontram-se defnidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

5.2.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fxados nesta ata de registro de preços, inclusive o

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93.
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5.3.A ata de realizaçoo da sessoo pública do pregoo, contendo a relaçoo dos licitantes que aceitarem cotar

os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de

Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto nº. 7.892, de 2014.

Para frmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (q....c vias de igual teor, que, depois de
lida e acrada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Comissoo Especial,

________________________________________
Ana Carla Geminiano Gonçalves

________________________________________
Francisco Helder Alves Praxedes Júnior

________________________________________
Pedro Henrique Alves Barreto

EMPRESA  

Razoo social: 
Nome Fantasia: 
CNPJ: 

_________________________________________________
Assinatura e Carimbo do responsável
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