
  

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

ARQUIVO NACIONAL 

PROCESSO Nº 0008227.000625/2019-47 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020 

 
EDITAL 

 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

representada pelo Arquivo Nacional, por meio do Pregoeiro designado pela Portaria nº 01, de 24 de julho de 2020, do Coordenador- 

Geral de Administração do Arquivo Nacional, publicada no D.O.U. nº 142, de 27 de Julho de 2020, sediado na Praça da República, nº 

173 – Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP.: 20.211-350, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério 

de julgamento do menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, 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, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 25/11/2020 

Horário: 10:00 

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

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de microcomputadores 

(Estações Gráficas), de acordo com a tipologia, as especificações técnicas mínimas, quantidades e as condições de fornecimento 

definidas neste Edital e seus Anexos, para atender às necessidades do Arquivo Nacional. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus 

Anexos quanto às especificações do objeto. 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 200247 

Fonte: 0100000000 

Programa de Trabalho: 172309 

Elemento de Despesa: 449052 

PI: AN999LTIN20 

 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na 

modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

1. DO OBJETO 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


  

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

 www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - 

Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 

legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes 

e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados 

junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitação, e 

que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 

art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.2. 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, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, visto que o objeto e os valores 

envolvidos na contratação não demandam reunião de empresas. 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 

nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema 

eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1. 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; 

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


  

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991. 

4.4.9. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de 

preferência. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e 

neste Edital. 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de 

chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos 

demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que 

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

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

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante; 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia. 

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 



  

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas 

federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da 

lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

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

indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 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. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. 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 do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

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

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais 

baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem 

crescente de valores. 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o 

reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam 

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 



  

7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso 

nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

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

primeiro lugar. 

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

registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 

pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

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

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresaria l. O 

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar- 

se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de 

até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.21. 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. 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo 

de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do 

modo de disputa aberto e fechado. 

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, 

da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.25.1. no pais; 

7.25.2. por empresas brasileiras; 

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

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

empatados. 

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

licitantes. 

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 



  

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

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

7.29. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será 

assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 

7.174, de 2010. 

7.30. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes 

qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 

7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse beneficio em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica 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. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompativeis 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. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte 

e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade 

disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham 

as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 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. 

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

continuidade. 

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance 

mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 



  

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 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. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 

disposto neste Edital. 

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 (); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (). 

9.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

9.1.5. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.6. 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. 

9.1.6.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.6.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.6.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.1.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.1.9. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.1.10. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.1.11. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.1.12. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9. DA HABILITAÇÃO 



  

9.1.13. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 

formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.1.14. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital. 

9.1.15. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.1.16. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.1.17. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

9.1.18. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
9.2. Habilitação jurídica: 

9.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.2.3. 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; 

9.2.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.2.5. 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; 

9.2.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.2.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

9.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

9.3.2. 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. 

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

9.3.4. 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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.3.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; 



  

9.3.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.3.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei; 

9.3.8. 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. 

9.4. Qualificação Econômico-Financeira. 

9.4.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.4.2. 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; 

9.4.3. 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); 

9.4.4. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

9.4.5. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

9.4.6. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 

auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob 

as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.4.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) 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 



  

 

9.5. Qualificação Técnica 

9.5.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 

compativeis 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, na forma descrita no Termo de Referência, Anexo I 

ao Edital. 

9.5.2. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

beneficios 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. 

9.5.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 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. 

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

habilitação. 

9.5.5. 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 e trabalhista, 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. 

9.5.6. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 

fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.5.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.5.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.5.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

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. 

9.5.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, [mínimo de 

duas horas], a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. 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. 

10.1.2. conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características 

técnicas dos equipamentos e soƒwares ofertados, incluindo especificação de marca, modelo, part numbers, procedência 

e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, comprovando-os por 

meio de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas editadas pelo fabricante 

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

10.2. A proposta deverá ainda incluir, em versão eletrônica, todos os catálogos ou prospectos do fabricante ou da 

internet, preferencialmente em língua portuguesa (Brasil), podendo ser em idioma estrangeiro (inglês), correspondente aos produtos 

ofertados, com descrição detalhada do item. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 



  

10.3. 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. 

10.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

vinculam a Contratada. 

10.5. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em 

algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.6. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência 

entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de 

preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis 

na internet, após a homologação. 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. 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. 

11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

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

11.5. 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. 

11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetiveis de aproveitamento. 

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 
 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. 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. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

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

procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

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. 

11. DOS RECURSOS 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 



  

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

procedimento licitatório. 

14.1. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar à legal, conforme 

prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência. 

 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido 

instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 

Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena 

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato ou o aceite da Nota de Empenho, a Administração poderá encaminhá-lo para aceite da Adjudicatária, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do Instrumento Equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 

15.5.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 

as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.5.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

15.5.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 

da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.6. O prazo de vigência da contratação é de 60(sessenta) meses improrrogável conforme previsão no instrumento 

contratual ou no termo de referência 

15.7. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos 

do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.8. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 

cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se 

recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 

cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

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

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

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

15. DA NOTA DE EMPENHO 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19. DO PAGAMENTO 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 



  

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

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

20.1.3. apresentar documentação falsa; 

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.6. não mantiver a proposta; 

20.1.7. cometer fraude fiscal; 

20.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de 

preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente. 

20.3. 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. 

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

20.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

do licitante; 

20.4.3. 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; 

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 

de até cinco anos; 

20.4.5. 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; 

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 

com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR. 

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração 

Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou 

Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.10. 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. 



 

 

 

20.11. 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. 

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá 

impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@an.gov.br, ou por petição dirigida ou 

protocolada no endereço: Praça da República, 173, centro, Rio de Janeiro, Equipe de Compras e Licitações. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a 

impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

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

21.5. 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. 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

21.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos 

autos do processo de licitação. 

21.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração.. 

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

22.2. 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. 

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

22.4. 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. 

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

22.6. 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. 

22.7. 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. 

22.8. 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. 

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

prevalecerá as deste Edital. 

 

 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

mailto:licitacao@an.gov.br


 

 

 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.gov.br/compras. 

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

22.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência 
 

22.12.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 
 
22.12.3. ANEXO III – Minuta de Contrato 

 

 
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2020 

 
 
 
 
 
 

Luiz Nonato Lopes Junior 
Pregoeiro 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Luiz Nonato Lopes Junior, Agente administrativo, em 
29/10/2020, às 17:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 

 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

 https://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador_externo.php? 
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0050918 e o 
código CRC 00F06AA2. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

ARQUIVO NACIONAL 

PROCESSO Nº 0008227.000625/2019-47 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.1. Aquisição de microcomputadores (Estações Gráficas), de acordo com a tipologia, as especificações técnicas 
mínimas e as condições de fornecimento definidas no Termo de Referência e seus Anexos. para atender às 
necessidades do Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nas condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Instrumento: 

 
 

Item 
 

Especificação Mínima 
 
CATMAT 

Unidade 
de 

Medida 

 
Quantidade 

 
 

1 

 
Estação Gráfica, Processador Intel Xeon, Memória RAM 16GB DDR4, HD de 
2TB, teclado com conector USB, padrão ABNT2; Mouse Óptico com 
conector USB 2.0; Monitor 24", Sistema Operacional Windows 10 PRO., 
com garantia de 60 (sessenta) meses. 

 
 

451712 

 
 

unidade 

 
 

14 

 

O BSERVAÇÕES: 

Especificação: As especificações complementares de todos os itens acima estão descritas no item 3 deste 
Termo de Referência. 

Garantia e Assistência Técnica: A garantia está detalhada no item 8.15 deste termo de referência. Para 
minimizar o impacto de danos ao erário, à garantia de todos os equipamentos será de responsabilidade do 
fabricante, não eximindo o fornecedor de sua responsabilidade solidária. 

 
 

2.1. JUSTIFICATIVA : 

Propõe-se adquirir 10 (dez) unidades  dos equipamentos, para atender à Coordenação-Geral 
de Processamento Técnico e Preservação do Acervo (COPRA), que atualmente estão com mais de 04(quatro) 
anos de uso e que devido as atividades que exerce e carece de melhores equipamentos para trabalhar para 
atender a crescente demanda dos usuários e modernizaremos o parque tecnológico. 

Para atender ao setor de Engenharia da Coordenação de Logística na preparação de projetos 
em fase de planejamento da contratação que possibilitará a entrega dos produtos dentro de uma nova 
concepção, serão disponibilizados 03 (três) equipamentos, conforme solicitação expressa no Processo nº 
08227.000745/2020-88, aberto pelo referido setor e anexado ao presente processo. 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 



 

 

 

Em 17 de maio de 2018, foi publicado o decreto nº 9.377, instituindo a Estratégia Nacional de 
Disseminação do Building Information Modelling (BIM), modelo que permite integrar as várias fases do ciclo 
de vida de uma construção. 

Visando o atendimento deste decreto, foi aberto o processo 0008227.000906/2019-08 para 
aquisição de licenças BIM, sendo necessária a substituição dos computadores atualmente em utilização pela 
equipe técnica da engenharia, proporcionando a utilização de todos os recursos disponíveis no modelo. 

Justifica-se ainda a aquisição de mais 01 (uma) Estação Gráfica para atender à Coordenação de 
Tecnologia da Informação deste AN, face à necessidade de processamento que o time responsável pela área 
de Preservação Digital, dentro da COTIN, utiliza. Atualmente a COTIN não dispõem de uma estação de alto 
poder computacional para tratar objetos digitais que são enviados para o Repositório Digital do AN. 

O ritmo das mudanças no cenário globalizado exige das organizações uma maior flexibilidade 
para inovar e, sendo assim, a manutenção de uma infraestrutura de TI cada vez mais adaptável e, por 
conseguinte, quanto mais as organizações dependem da infraestrutura, maior deve ser o esforço para torná- 
la simples e gerenciável. 

A grande maioria das organizações do século XXI, a dependência tecnológica das áreas meio e 
fim do Arquivo Nacional é profunda, sendo quase a totalidade de seus processos funcionais suportados pela 
área de TI . 

Devido a esta dependência e as recentes mudanças supracitadas, aumentaram as demandas 
por novas soluções de TI de forma a apoiar e a suportar os processos de trabalho das áreas de negócio do AN. 

Destarte, a Coordenação de Tecnologia da Informação - COTIN vem observando nos últimos 
anos um crescimento das demandas dos diversos órgãos por soluções de tecnologia da informação, tornando-
se necessária a busca por soluções que proporcionem uma infraestrutura tecnológica robusta, escalável, 
corporativa e atualizada com o mercado. 

A crescente demanda tem exigido mudanças na forma de atuação da área de tecnologia da 
informação, visando atender de forma rápida e com qualidade a todas as necessidades da organização. 

 

2.2. M OTIVAÇÃO: 

2.2.1. Em sintonia com a missão institucional do AN, esta aquisição faz-se necessário pelos seguintes motivos: 

a) Manter as rotinas de padronização da guarda de representantes digitais de documentos, 
adequando-os às normas arquivísticas; 

b) Executar as atividades de organização do acervo digital permanente da Instituição de 
maneira a garantir preservação e o acesso aos documentos digitais sob a guarda do Arquivo 
Nacional; 

c) Armazenar, gerenciar e preservar documentos originais digitais recebidos pelo Arquivo 
Nacional, através de renomeação de objetos digitais, transferência dos arquivos dentro do 
storage, criação de derivadas dos representantes digitais, criação de tabelas de equivalência, 
observadas as normativas previstas na Política de Preservação Digital; 

2.2.2. A manipulação e a análise de documentos digitais, em ambiente computacional, exigem uma 
alta capacidade de processamento e armazenamento de dados. Os arquivos digitais dos documentos são 
pesados e consomem espaço em disco e memória de forma acentuada. Os equipamentos existentes 
atualmente, além de estarem defasados, possuem limitada capacidade de expansão, problemas de 
desempenho na análise das informações, além de monitores pequenos e inadequados para a visualização 
detalhada de matrizes digitais. 



 

 

 

2.2.3. A quantidade de equipamentos necessários foi estimada com base na capacidade operacional 
de produção em função de recursos humanos envolvidos no desenvolvimento das tarefas, observando-se o 
limite orçamentário disponível. Foi definido, assim, uma quantidade total de 14 (quatorze) estações de 
trabalho (workstation) para atender às necessidades expostas. 

 
 

2.3. B ENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO: 

2.3.1. São beneficios e objetivos da contratação, entre outros: 

a) Prover à Administração de bens de TI necessários ao atendimento institucional, 
mantendo o parque tecnológico existente em nível adequado de recursos; 

b) Reduzir o número de processos relacionados à contratação de suprimentos de 
informática (peças de hardware); 

c) Manter na Administração bens de TI atuais, com ferramentas e recursos avançados, 
permitindo projetar uma redução do tempo de resposta às demandas operacionais internas; 

d) Manutenção do alto percentual de equipamentos de tecnologia em garantia; 

e) Ter  disponível  equipamentos  que  possibilitem  a  atualização  de  softwares   /   sistema 
operacional sem necessidades de upgrade; 

f) Ter disponível equipamentos que permitam a manipulação de cartografia, projetos de 
engenharia e dados geográficos; 

g) Adequação do ambiente para novas demandas de TI; e 

h) Disponibilidade e rapidez na execução de tarefas; 
 
 

2.4. D A APLICAÇÃO DOS DIREITOS DE PREFERÊNCIA: 

Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 

Para o exercício do direito de preferência, as licitantes deverão apresentar, juntamente com a 
sua proposta, declaração, sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso. 

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada, desde que esta não tenha sido apresentada, também, por uma microempresa ou uma 
empresa de pequeno porte (art. 44, §§ 1º e 2º, e art. 45, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006). 

Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, será procedido da seguinte forma (art. 45 
da Lei Complementar nº 123/2006): 

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 
após o encerramento dos lances, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, 
inciso I e § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006); 

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 
alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita, na 
ordem classificatória, para exercício do mesmo direito (art. 45, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006); 

No caso de equivalência dos preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado, automaticamente, 



 

 

 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45, inciso 
III, da Lei Complementar nº 123/2006); 

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art. 45, § 1º, da Lei 
Complementar nº 123/2006). 

Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento 
estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus 
ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse beneficio 
em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

 
 

2.5. C RITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 
 

REGIME DE EXECUÇÃO ( ) Empreitada ( x ) Preço Global ( ) Preço Unitário 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO ( ) Glogal ( ) Por lote ( x ) Por Item 

 

2.6. C RITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

O julgamento das propostas de preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO, sendo 
declarada vencedora a empresa que apresentar o MENOR PREÇO e que atender a todos os requisitos e 
exigências do certame. 

 
 

Workstation - Estação Gráficas, Processador Intel Xeon, Memória TAM 16GB DDR4, HD de 2TB, teclado com 
conector USB, padrão ABNT2; Mouse Óptico com conector USB 2.0; Monitor 24", Sistema Operacional 
Windows 10 PRO. 

3.1. Da linha do item: 

3.1.1. O item ofertado, bem como seus componentes e acessórios adicionais, deve pertencer à linha 
corporativa da empresa fabricante do equipamento; 

3.2. Do processador: 

3.2.1. Deve possuir um (1) processador tipo x86-64; 

3.2.2. O processador deve ser específico para Workstations e servidores; 

3.2.3. Documentação oficial da fabricante dos processadores será utilizada como referência; 

3.2.4. Deve possuir, no mínimo: 

3.2.4.1. Quatro (4) núcleos fisicos de processamento; 

3.2.4.2. Oito (8) threads de execução; 

3.2.5. Suporte a quatro (4) canais de memória; 

3.2.6. Deve possuir suporte a tipo de memória DDR4; 

3.2.7. Deve possuir suporte a tecnologia de virtualização de sistemas; 

3.2.8. Deve possuir compatibilidade com memória ECC; 

3.2.9. Processador de referência: Processador Intel Xeon W-2123, 7ª geração com codinome Kaby 
Lake; 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 



 

 

 

3.2.10. Deve possuir, no mínimo, pontuação de 10.500 pontos, conforme benchmarks publicadas no 
site https://www.cpubenchmark.net/; 

3.2.11. O processo de fabricação do processador via litografia deve ser de, no máximo, 14nm (valores 
menores são melhores); 

3.3. Da placa gráfica dedicada (GPU): 

3.3.1. Deve possuir uma (1) placa gráfica instalada dedicada no computador, com as especificações 
abaixo; 

3.3.2. Deve possuir, no mínimo, suporte para resolução de 3840 x 2160, em 60 Hz; 

3.3.3. Deve possuir memória com capacidade de, no mínimo, 4GB, 

3.3.4. Deve possuir suporte aos seguintes padrões de computação de dados: 

3.3.4.1. CUDA; 

3.3.4.2. DirectCompute; 

3.3.4.3. OpenCL; 

3.3.5. Deve possuir suporte a conexão de múltiplos monitores, com, no mínimo, dois (2) monitores 
conectados simultaneamente; 

3.3.6. Deve ser compativel com o padrão PCI Express 2.0; 

3.3.7. Deve possuir tamanho de slot x16 para conector PCI Express; 

3.3.8. Deve possuir, no mínimo, dois (2) conectores DisplayPort ou dois (2) conectores mini 
DisplayPort; 

3.3.9. Placa gráfica dedicada de referência: NVIDIA QUADRO P1000; 

3.3.10. Deve possuir, no mínimo, pontuação de 4.000 pontos, conforme benchmarks publicadas no site 
https://www.videocardbenchmark.net; 

3.4. Da memória principal (RAM): 

3.4.1. Deve ser memória do tipo DDR4; 

3.4.2. A frequência da memória deve ser igual ou superior à especificação de frequência de memória 
do processador ofertado; 

3.4.3. Deve possuir função ECC; 

3.4.4. A configuração da memória deve ser de configuração Dual ou Quad Channel, com dois (2) 
módulos de memória de 8GB, ou quatro (4) módulos de 4GB; 

3.4.5. O total de memória proveniente do conjunto deve ser 16GB; 

3.4.6. A memória deve ser expansível até 64GB; 

3.5. Da placa mãe e chipset: 

3.5.1. Deve prover capacidade configurável pelo usuário de economia de energia para monitor, placa-
mãe e disco rígido; 

3.5.2. Deve ser compativel com todos os componentes especificados neste documento, com 
destaque ao processador, armazenamento (disco rígido), e memória RAM; 

3.5.3. Deve possuir proteção contra falhas do disco rígido e perda de dados, aceleramento de 
desempenho dos níveis de RAID; 

3.5.4. A placa mãe deve possuir os seguintes slots internos: 

http://www.cpubenchmark.net/%3B
http://www.cpubenchmark.net/%3B


 

 

 

3.5.4.1. Mínimo de um (1) PCIe x16; 

3.5.4.2. Mínimo de um (1) PCIe x4; 

3.5.4.3. Mínimo de um (1) PCIe x1; 

3.6. Do armazenamento (disco rígido): 

3.6.1. Deve possuir, no mínimo, um (1) disco rígido instalado; 

3.6.2. Deve aderir ao padrão SATA III; 

3.6.3. Deve possuir, no mínimo, 2 TB de capacidade; 

3.6.4. Deve possuir RPM de 7200; 

3.6.5. Deve possuir, no mínimo, 32MB de buffer; 

3.7. Da alimentação elétrica (Fonte): 

3.7.1. Deve possuir uma (1) fonte de alimentação, conforme especificações abaixo; 

3.7.2. Deve possuir potência de, no mínimo, 300W; 

3.7.3. Tensão de entrada da fonte de alimentação deve suportar faixa de 100 VAC a 240 VAC, em 
frequência de 60Hz; 

3.7.4. A potência da fonte de alimentação deve atender à demanda do hardware do computador em 
sua configuração máxima, bem como demais periféricos; 

3.7.5. O modelo da fonte deve possuir, no mínimo, certificação 80Plus Gold; 

3.7.6. O modelo da fonte deve estar cadastrado no site 
https://plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx em nome do fabricante do equipamento; 

3.8. Da placa de rede: 

3.8.1. Deve possuir uma (1) placa de rede integrada; 

3.8.2. Deve ser de padrão Gigabit Ethernet, com operação automática em 10/100/1000 Mbps; 

3.8.3. Deve incluir suporte a funcionalidades PxE e Wake on LAN; 

3.9. Da controladora de disco 

3.9.1. Deve possuir controladora com no mínimo 4 canais integrados, sendo pelo menos 2 SATA 6,0 
Gb / s e 2 SATA 3,0 Gb /s; 

3.9.2. Deve suportar RAID nos modos 0, 1, e 10; 

3.10. Da placa de som: 

3.10.1. Deve possuir uma (1) placa de som; 

3.10.2. Deve ser placa de som integrada; 

3.10.3. Das portas de entrada e saída externas (I/O): 

3.10.3.1. Deve possuir as seguintes portas externas: 

3.10.3.2. Mínimo de seis (6) portas USB 3.0; 

3.10.3.3. Portas com revisões superiores do padrão USB (USB 3.1) serão contabilizadas como portas USB 
3.0; 

3.10.3.4. Mínimo de uma (1) porta RJ45; 

3.10.4. Mínimo de um (1) conector 3.5mm de entrada de som, e um (1) conector 3.5mm de saída de 
som, ou um (1) conector combinado 3.5mm de saída e entrada (combo jack); 



 

 

 

3.10.5. As portas devem ser fornecidas conforme projeto original do fabricante (placa mãe e gabinete), 
portanto não serão aceitas portas provenientes de: 

3.10.5.1. Adaptadores externos que conectam em uma das portas e distribuem a entrada/saída de sinal 
entre diversas outras portas (termo comercial “Hub”, ou “Splitter”); 

3.10.5.2. Controladores internos de qualquer natureza (exemplo: placa PCIe de extensão com portas 
extras); 

3.11. Do gabinete: 

3.11.1. Gabinete deve ser tipo nome comercial Torre/Mini Torre; 

3.11.2. Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava externa 
específica de forma a impedir a abertura do gabinete; 

3.11.2.1. Deve possuir alto-falante interno ao gabinete que seja desativado automaticamente quando 
conectado algum dispositivo de áudio externo à interface de som; 

3.11.3. Deve possuir, no mínimo, uma (1) baia de expansão de um dos tipos abaixo: 

3.11.3.1. Baia Interna de 3.5”; 

3.11.3.2. Baia externa de 5.25 

3.11.3.3. Baia slim; 

3.11.4. Deve ser largo o suficiente para instalar placas de expansão full-size; 

3.11.5. Deve possuir acabamento isento de pontas e cantos cortantes; 

3.11.6. Deve possuir volume de, no máximo, 40000 cm³, 

3.11.7. Do leitor e gravador de CD/DVD: 

3.11.7.1. Deve possuir um (1) leitor e gravador de CD/DVD (DVD-RW), conforme especificação abaixo; 

3.11.7.2. Deve estar instalado no gabinete; 

3.11.7.3. Deve possuir velocidade mínima de operação de 8x; 

3.12. Do teclado: 

3.12.1. Deve acompanhar um (1) teclado, conforme especificações abaixo; 

3.12.2. Deve ser padrão ABNT2 com teclado numérico separado e teclas de função; 

3.12.3. Deve possuir, no mínimo, 104 teclas; 

3.13. Do mouse: 

3.13.1. Deve acompanhar um (1) mouse, conforme especificações abaixo; 

3.13.2. Deve ser mouse óptico; 

3.13.3. Deve possuir resolução mínima de 1000 dpi, com conector USB versão de, no mínimo, 2.0; 

3.13.4. Deve possuir, no mínimo, três (3) botões, sendo um de rolagem (scroll; 

3.14. Do monitor: 

3.14.1. Deve acompanhar um (1) monitor, conforme especificações abaixo; 

3.14.2. Serão permitidos monitores em regime de OEM, ODM, ou de fabricantes distintos do fabricante 
do computador; 

3.14.3. Deve possuir tela de, no mínimo, 23 polegadas; 

3.14.4. Deve possuir aspecto de tela tipo Widescreen (16:9); 



 

 

 

3.14.5. Deve possuir resolução nativa de, no mínimo, 1920 x1080; 

3.14.6. Deve possuir taxa de contraste de, no mínimo, 1000:1; 

3.14.7. Deve possuir brilho de 250 cd/m²; 

3.14.8. Deve possuir função de ajuste angular da tela, frente/trás; 

3.14.9. Deve possuir função de ajuste rotacional a 90°, que permita posicionar a tela do monitor na 
vertical; 

3.14.10. Deve possuir função de ajuste de altura; 

3.14.11. Deve possuir, no mínimo, um (1) conector DisplayPort; 

3.14.12. Deve possuir, no mínimo, um (1) conector HDMI; 

3.14.13. Deve possuir fonte de alimentação interna, que deve suportar faixa de 100 VAC a 240 VAC, em 
frequência de 60Hz, com ajuste automático de voltagem; 

3.15. Dos cabos: 

3.15.1. Deve acompanhar cabos avulsos para: 

3.15.1.1. Conexão do monitor com o computador, mínimo de um (1) por porta compativel com ambos o 
computador e monitor; 

3.15.1.2. Conexão de alimentação da fonte e monitores, com mínimo de um (1) cabo para cada monitor, 
e com mínimo de um (1) cabo para cada computador, seguindo especificação de Cabo de Força Padrão ABNT 
NBR-14136-2002; 

3.16. Da originalidade dos itens inclusos: 

3.16.1. Os seguintes itens devem ser originais da fabricante, com a mesma marca da empresa 
fabricante, em regime de OEM (Original Equipment Manufacturer), ou em regime de ODM (Original Designer 
Manufacturer): 

3.16.1.1. Placa mãe; 

3.16.1.2. Gabinete; 

3.16.1.3. Mouse; 

3.16.1.4. Teclado; 

3.16.1.5. BIOS; 

3.17. Da BIOS, e funcionalidades associadas 

3.17.1. A BIOS deve ser compativel com o padrão UEFI, com comprovação de compatibilidade do 
fabricante a ser verificada no site http://www.uefi.org/members, devendo o fabricante estar classificado na 
lista de “Promoters”; 

3.17.2. A BIOS deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida especificamente para 
o Termo de referência (BIOS do próprio fabricante do equipamento ou que tenha direitos de copyright sobre 
esse BIOS, deve possuir livre direito de edição sobre a mesma, garatindo assim adaptabilidade do conjunto 
adquirido, comprovado através de atestado específico para este termo de referência, fornecido pelo 
fabricante, declarando o modelo do equipamento); 

3.17.3. Deve possuir funcionalidades para a atualização, e desatualização (downgrade) da BIOS; 

3.17.4. Deve possuir funcionalidade tipo Legacy, para reconhecimento e utilização de dispositivos 
inicializáveis incompativeis com o padrão UEFI; 

3.17.5. Deve ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil, e reprogramável, com 
capacidade de proteção contra gravação, realizada por software; 

http://www.uefi.org/members


 

 

 

3.17.6. Deve possuir controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para inicializar o 
computador e outra para os recursos de administração do BIOS (Power On e Setup); 

3.17.7. A fabricante deve dispor de solução de software e ferramentas associadas, independente do 
sistema operacional, para diagnosticar o funcionamento de componentes do computador; 

3.17.8. A solução deve ser compativel com BIOS tipo UEFI; 

3.17.9. Deve verificar, testar e emitir relatório, através de tela gráfica que mostre o andamento do teste, 
para, no mínimo, os seguintes componentes: 

3.17.9.1. Processador; 

3.17.9.2. Memória; 

3.17.9.3. Dispositivo de armazenamento (HDD); 

3.17.10. Deve incluir, no mínimo, testes de stress dos componentes de memória, processamento e 
armazenamento; 

3.17.11. Deve possuir mecanismo de registro de intrusão do equipamento, registrando momento de 
acesso dos componentes internos do mesmo, bem como qualquer retirada e/ou reposição dos componentes; 

3.18. Do Sistema Operacional: 

3.18.1. Deve acompanhar uma (1) licença do sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional, 
em versão de 64 bits; 

3.18.2. O sistema operacional Windows 10 Professional de versão 64 bits deve estar pré-instalado no 
computador; 

3.19. Da certificação ISV 

3.19.1. Deve possuir certificação ISV, para garantir o bom funcionamento de vasta gama de softwares 
que exigem alto desempenho; 

3.19.2. Deve ser disponibilizado documento ou página web para consulta da certificação, 
discriminando softwares e hardwares utilizados para certificação; 

3.20. Dos so†wares e drivers: 

3.20.1. Softwares e drivers devem ser fornecidos pela empresa fabricante dos equipamentos 
ofertados; 

3.20.2. Devem estar disponíveis softwares de autoajuda e diagnóstico (troubleshooting), atualizações 
da BIOS, drivers, dentre outros, sendo estes disponibilizados em site online da empresa fabricante; 

3.20.3. Os softwares e drivers devem ser de livre acesso, em página web própria do fabricante, ou seja, 
isenta-se a necessidade de registro de conta com credenciais específicas para poder visualizar ou baixar tais 
softwares e drivers; 

3.20.4. Os softwares e drivers disponibilizados devem estar apropriadamente datados, e atualizados 
conforme possíveis modificações posteriores dos mesmos; 

3.20.5. Os softwares e drivers exigidos limitam-se aos objetos principais de interesse para aquisição do 
equipamento; 

3.20.6. Todos os drivers e softwares disponibilizados devem ser compativeis com o sistema operacional 
fornecido conforme especificação técnica do equipamento, sendo este o Windows 10 Professional, de 64 bits; 

 
 

4. DAS DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS 



 

 

 

4.1. A documentação exigida deve ser publicada e mantida pela empresa fabricante dos 
equipamentos em sistema informatizado de livre acesso, disponível em página web da mesma; 

4.2. Livre acesso: isenta-se a necessidade de credenciais ou códigos específicos para possibilitar a 
visualização, ou baixar tais documentos; 

4.3. O sistema disponibilizado pela empresa deve incluir mecanismo de busca próprio, para a busca 
de artigos e documentos técnicos de interesse da área técnica; 

4.4. Devem estar disponíveis: documentações das workstations ofertados, tais como fichas de 
dados técnicos, manuais de uso, e manuais de serviço; 

4.4.1. Ficha técnica: ficha com dados técnicos detalhados dos componentes que compõem o 
equipamento, bem como especificações individuais de cada componente; 

4.4.2. Manual de uso: instruções gerais para a utilização do equipamento; 

4.4.3. Manual de serviço: instruções técnicas para manutenção, remoção, reposição de peças, 
configuração avançada, e análise técnica/resolução de problemas; 

4.5. Dos tópicos básicos a serem abordados nos documentos especificados, devem ser inclusos, no 
mínimo: 

4.5.1. Especificação do equipamento ofertado; 

4.5.2. Uso geral do equipamento; 

4.5.3. Remoção e instalação de componentes do equipamento; 

4.5.3.1. As sequências de passos para a remoção, ou instalação, de um componente individual devem 
estar devidamente descritas e referenciadas para todos os componentes do equipamento; 

4.5.4. Configuração e documentação de funcionalidades da BIOS; 

4.5.5. Diagnóstico de erros e problemas técnicos; 

4.5.6. Devem ser inclusos instruções específicas para casos onde o equipamento não passa pelo POST 
(Power-On Self Test), ou não há inicialização do sistema operacional, considerando, minimamente, falhas em: 

4.5.6.1. Processador; 

4.5.6.2. Memória RAM; 

4.5.6.3. Placa mãe; 

4.5.6.4. Placas de extensão PCI; 

4.5.6.5. Armazenamento; 

4.5.6.6. Funcionalidades da ferramenta de diagnóstico; 

4.5.6.7. Acionamento de garantia; 

4.5.7. Caso haja algum tópico que seja tratado em documento separado, o mesmo deve ser publicado 
em página web do fabricante; 

4.5.8. A documentação técnica exigida limita-se aos objetos principais de interesse para aquisição de 
cada item; 

4.5.9. A documentação deve estar disponível em, no mínimo, uma (1) das seguintes línguas: 

4.5.9.1. Português Brasileiro; 

4.5.9.2. Inglês; 

4.5.10. A documentação deve ser disponibilizada, no mínimo, em formatos PDF ou HTML; 



 

 

 

 

4.6. D EMAIS COMPROVAÇÕES TÉCNICAS: 

4.6.1. Deve ser comprovada a compatibilidade dos equipamentos ofertados, com o sistema 
operacional fornecido, ou seja, conforme processo de certificação da Microsoft; 

4.6.2. Deve ser apresentada via digital de certificação do equipamento, emitida pela Microsoft, 
comprovando compatibilidade do mesmo com o sistema operacional Windows 10; 

4.6.3. Deve ser fornecida comprovação de que o fabricante dos equipamentos ofertados possui 
sistema informatizado, acessível publicamente via conexão de Internet, de livre acesso, que permita obter a 
configuração dos itens, componentes internos e softwares ofertados, banco de drivers e softwares 
atualizados, bem como informações técnicas para resolução de problemas técnicos, e artigos técnicos gerais; 

4.6.4. Quaisquer itens ofertados no âmbito do pregão devem estar devidamente documentados no 
sistema informatizado da fabricante; 

4.6.5. Recomendável realizar a comprovação relatando os passos necessários para acessar o sistema 
informatizado disponível no website da empresa fabricante; 

4.6.6. A empresa fabricante dos equipamentos ofertados deve entregar comprovante, tal como 
documento ou carta, de concordância e comprometimento com os termos de garantia estabelecidos no item 
8.15; 

4.6.7. A empresa licitante deve entregar proposta eletrônica/fisica com detalhamento de 
especificações técnicas, marcas dos fabricantes, e modelos dos objetos ofertados; 

 
 

5.1. Deve-se seguir a diretriz de sustentabilidade ambiental, estabelecida na IN. 01/2010 
SLTI/MPOG, qual seja: o equipamento não deve conter substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil- 
polibromados (PBDEs). 

5.2. Os equipamentos devem possuir certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou 
similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO; 

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

 
 

6.1. A natureza do objeto a ser adquirido enquadra-se na classificação de bens comuns, nos termos 
do parágrafo único do art. 1° da Lei 10.520, de 2002. 

6.1.1. Classifica-se o objeto deste Termo de Referência, também, como bens ou serviços de 
informática, nos termos do Decreto nº 7.174/2010, para fins de definição dos critérios de sua aceitação 
quando da fase externa da licitação. 

6.2. O objeto atende aos padrões abertos da indústria, sendo compativel no mercado com 
qualidade e preços, uma vez que seus padrões de desempenho e qualidade ensejam definições objetivas de 
produtos e serviços de “prateleira”, com base nas especificações usuais de mercado, e tem como objetivo ser 
enquadrado na modalidade licitatória denominada Pregão, conforme o art. 1º da Lei nº 10.520/2002 5. 

5. CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS (SUSTENTABILIDADE) 

6. ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO COMUM 



 

 

 

6.3. Registre-se que existem diversos fornecedores capazes de executar o objeto proposto no Termo 
de Referência, motivo que assegura ao AN o emprego da modalidade licitatória do pregão. 

6.4. Assim, entende-se, que deverá ser processada a modalidade licitatória de pregão eletrônico do 
tipo menor preço, com vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública. 

 
 

 
 

 
Item 

 
Descrição do Item (Objeto) 

 
Quantidade 

Unidade 
de 

Medida 

Valor (R$) 

Unitário Total 

 
 

1 

Estação Gráfica, Processador Intel Xeon, Memória RAM 
16GB DDR4, HD de 2TB, teclado com conector USB, 
padrão ABNT2; Mouse Óptico com conector USB 2.0; 
Monitor 24", Sistema Operacional Windows 10 PRO., 
com garantia de 60 (sessenta) meses. 

 
 

14 

 
 

unidade 

 
 

20.347,66 

 
 

284.867,24 

Valor total do Item ........................................ 284.867,24 

7.1. O   Mapa   de   Apuração,   informando   a   pesquisa   de  preços  encontra-se anexada ao 
processo registrado como Documentos SEI nº 0046699, que fará parte do processo licitatório. 

 

8.1.  VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1.1. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, o fornecedor beneficiário será convocado, 
a qualquer tempo, para assinatura do contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da convocação, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

8.1.2. A vigência do Contrato será de: 

8.1.3. 60 (sessenta) meses, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, 
referente à garantia e serviço de suporte técnico dos equipamentos. 

8.2.  LOCAL DE ENTREGA: 

8.3. A entrega dos equipamentos deverá ser feita na Praça da República, 173 -Bloco F - 3º andar - 
Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 20211-350 

 

8.4. P RAZOS 

8.5. Entrega dos equipamentos: de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir do recebimento, 
pela CONTRATADA, da Nota de Empenho. 

8.6. Garantia e Assistência Técnica: 60 (sessenta) meses, a partir da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo. 

 

8.7. C ONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

8.8. A entrega do(s) produto(s)/serviço(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da 
COTIN do Arquivo Nacional, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (REFERENCIAL) 

8. GESTÃO CONTRATUAL 



 

 

 

8.9. Após a entrega, a instalação e a configuração de todos os produtos pela CONTRATADA, a equipe 
técnica da CONTRATADA procederá os testes de funcionamento emitindo registrando os seguintes 
recebimentos: 

8.10. Provisoriamente, Termo de Recebimento Provisório, até 5 (cinco) dias após a entrega e 
conferência dos equipamentos que compõe o objeto. 

8.11. Definitivamente, mediante T ermo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias úteis, após 
Recebimento Provisório. 

8.12. Serão recusados os equipamentos que possuam componentes ou acessórios com sinais claros 
de oxidação, danos fisicos, riscos ou sinais de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessório considerado 
novo pelo CONTRATADO. 

8.13. O transporte dos equipamentos deverá ser realizado pela CONTRATADA (inclusive os 
procedimentos de seguro, quando couber). 

 

8.14. G ARANTIA e ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

8.15. A CONTRATADA deverá fornecer garantia e assistência técnica nas dependências do 
CONTRATANTE, no local onde os equipamentos estiverem instalados, pelo período mínimo de 60 (sessenta) 
meses, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo CONTRATANTE. 

8.16. Caso a Licitante não seja o próprio fabricante dos equipamentos, e o prazo da garantia do 
fabricante for menor que a estipulado nas especificações técnica e a licitante fornecer uma "extensão de 
garantia", "prazo de garantia estendido" ou "modalidade de prestação de serviços para atendimento on-site 
e/ou tempos de solução", deverá ser informado na proposta comercial apresentada, o respectivo código junto 
ao fabricante dos serviços adicionais incluídos. 

8.17. Durante todo o período da garantia e da assistência técnica a CONTRATADA deverá atender e 
solucionar todos os chamados técnicos no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas), contadas da abertura 
do chamado técnico pelo CONTRATANTE. 

8.18. Os atendimentos aos chamados técnicos deverão ser realizados nos dias úteis no período das 
8h às 17h. 

8.19. Entende-se por início do atendimento a hora da chegada do técnico da CONTRATADA ao local 
onde se encontra o equipamento. 

8.20. Entende-se por término do atendimento, a disponibilidade do equipamento para uso em 
perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado. 

8.21. O término do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 72 (setenta e duas) horas úteis, 
contadas a partir da abertura do chamado técnico pelo CONTRATANTE. 

8.22. Caso o término do atendimento não possa ser realizado no prazo do subitem 8.18 acima, o 
equipamento defeituoso, a critério do CONTRATANTE, poderá ser substituído temporariamente por outro com 
as mesmas características ou superior. 

8.23. Os equipamentos que forem retirados temporariamente das dependências do CONTRATANTE 
para reparo, serão devolvidos em perfeito estado de funcionamento, ficando a remoção e o transporte sob 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

8.24. O prazo máximo para a substituição temporária será de 30 (trinta) dias. Neste prazo o 
equipamento retirado deverá ser devolvido em perfeito estado de funcionamento ou deverá ser substituído 
definitivamente por outro com as mesmas características ou superior, novo e de primeiro uso. 

8.25. O atendimento aos chamados técnicos deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado 
pelos equipamentos e compreende ajustes, reparos, correções e substituições de peças quebradas, com 



 

 

 

defeito ou gastas pelo uso normal dos equipamentos, por outras de configuração idêntica ou superior, 
originais e novas, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados, inclusive baterias em se tratando 
de equipamentos portáteis. 

8.26. No caso de ocorrência de pelo menos uma das situações a seguir para o mesmo equipamento, 
a CONTRATADA deverá substituir este equipamento definitivamente por outro com as mesmas características 
ou superior, novo e de primeiro uso. 

a) Equipamento defeituoso cujo reparo não se conclua no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
mesmo que tenha sido providenciada a substituição temporária. 

b) Ocorrência de 5 (cinco) ou mais defeitos que comprometa o uso normal do equipamento 
dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias consecutivos. 

c) Problemas recorrentes que não tenham uma solução definitiva em um prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura do primeiro chamado. 

d) Se a soma dos tempos de paralisação do equipamento ultrapassar 120 (cento e vinte) 
horas dentro de qualquer período de 30 (trinta) dias consecutivos. 

e) No caso de inviabilidade técnica ou econômica do reparo do equipamento. 

8.27. Estará solucionado o chamado técnico quando o equipamento estiver disponível para uso em 
perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado. 

8.28. O chamado técnico deverá conter uma identificação própria, para permitir o acompanhamento 
dos prazos e da solução. A CONTRATADA deverá confirmar ao CONTRATANTE, via correio eletrônico ou 
qualquer outro meio fornecido, o registro de recebimento da solicitação de abertura de chamado técnico em 
até 4 (quatro) horas do ato da abertura do chamado. 

8.29. A CONTRATADA deverá emitir, após a conclusão de cada chamado técnico, relatório técnico com 
o número do chamado, a data e a hora da abertura do chamado, a hora do início e do término do atendimento 
do chamado, as informações relativas ao defeito, à correção aplicada e a eventuais substituições de peças. 

8.30. A CONTRATADA deverá disponibilizar suporte técnico por telefone (número local no Distrito 
Federal ou DDG 0800) para orientações que se façam necessária em relação ao funcionamento, dúvidas em 
geral e situações diversas que possam surgir durante a instalação ou durante a utilização diária dos 
equipamentos. 

8.31. No caso de necessidade de substituição de discos rígidos, por motivos de propriedade, 
segurança e sigilo dos dados, o CONTRATANTE poderá solicitar a retenção definitiva da unidade de disco rígido 
retirada, sem que isso implique acréscimo aos preços contratados. 

8.32. Em todo e qualquer caso, será obrigação da CONTRATADA durante o período de garantia, 
substituir os discos mecânicos e SSDs, tempestivamente, sem qualquer ônus, em caso de falhas, mesmo que 
a falha se deva ao uso do disco ter excedido a carga de trabalho nominal dos discos. 

8.33. No caso de necessidade de retirada de equipamento das dependências do CONTRATANTE para 
manutenção, por motivos de propriedade, segurança e sigilo dos dados, o CONTRATANTE poderá solicitar que 
a CONTRATADA remova e entregue ao CONTRATANTE as unidades de disco rígido até a devolução do 
equipamento. 

8.34. A contratação de outras empresas para realizar tais serviços não exime a empresa fabricante 
das obrigações elencadas neste termo, sendo a mesma responsável pela qualidade do serviço prestado por 
estas; 

8.35. A garantia de sessenta (60) meses, deve ser expressa pelo fabricante, para o conjunto de 
objetos que integram cada oferta, tais como, mas não limitado a: periféricos como mouses e teclados, cabos 
de vídeo e energia, componentes internos dos computadores, os computadores em si, e monitores; 



 

 

 

8.36. A garantia deve cobrir: 

8.36.1. Assistência técnica básica (troubleshooting), para detectar e verificar solução adequada para a 
resolução de qualquer falha no funcionamento dos equipamentos; 

8.36.2. Reposição de peças, componentes e suprimentos; 

8.36.3. Reparo do equipamento, procedimentos de manutenção corretiva; 

8.36.4. Reposição de itens e equipamentos avariados, em caso de impossibilidade de reparo ou 
reposição de componentes internos para regularizar os mesmos; 

8.36.5. Envio de peças, componentes e acessórios para reposição; 

8.37. Canais de contato e formas de atendimento técnico devem ser disponibilizados pela empresa 
fabricante do equipamento, ou pela contratada; 

8.38. Os seguintes canais de contato e formas de atendimento técnico devem estar disponíveis: 

8.39. Atendimento on-line via E-mail, ou formulário de contato, ou Chat online; 

8.40. Telefone de Central de Atendimento (tipo 0800); 

8.41. O período de atendimento disponibilizado deve ser de: 

8.42. Local/on site: 9 horas por dia, 5 dias por semana; 

8.43. Atendimento remoto: 9 horas por dia, 5 dias por semana; 

8.44.  

8.45. O BRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.46. Fornecer os equipamentos com todos os itens acessórios necessários à sua perfeita instalação 
e funcionamento, incluindo cabos, conectores, interfaces, suportes, drivers, programas e softwares com as 
suas respectivas licenças de uso. Não sendo permitida a utilização de adaptadores ou quaisquer outros 
dispositivos que não sejam originais do conjunto, os quais deverão estar acompanhados da documentação 
técnica, completa, atualizada e original, contendo os manuais e guias de instalação e outros pertinentes, não 
sendo aceitas cópias de qualquer tipo. A CONTRATADA poderá colocar à disposição os documentos em meio 
eletrônico. 

8.47. Entregar os equipamentos no prazo máximo definido no item 8, contados da data do 
recebimento da Nota de Empenho. 

8.48. Entregar os equipamentos, novos e de primeiro uso, devidamente protegidos e embalados, 
originais e lacrados, os quais devem evitar danos de transporte e manuseio. 

8.49. Acatar as normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRATANTE para o fornecimento dos 
produtos e execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

8.50. Submeter à prévia aprovação da CONTRATANTE toda e qualquer alteração pretendida na 
prestação dos serviços. 

8.51. Manter, durante a execução do contrato a ser firmado, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

8.52. Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto da contratação sem a prévia e expressa 
anuência do CONTRATANTE. 

8.53. Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da 
contratação. 

8.54. Responsabilizar-se pelos custos relativos aos serviços de garantia e de suporte técnico dos 
equipamentos, que devem estar incluídos no preço dos próprios itens. 



 

 

 

8.55. Executar o serviço de garantia e suporte técnico on-site para os equipamentos durante o prazo 
de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de aceitação pelo CONTRATANTE, ou seja, emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo dos equipamentos. 

8.56. Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela qualidade, 
desempenho, eficiência e produtividade, visando à execução dos trabalhos durante todo o Contrato, dentro 
dos prazos estipulados, sob pena de ser considerada infração passível de aplicação das penalidades previstas, 
caso os prazos e condições não sejam cumpridas. 

8.57. Proceder ao atendimento dos chamados técnicos de garantia e suporte, solicitados pelo 
CONTRATANTE por meio de ligação telefônica, via Internet (preferencialmente) ou e-mail, nos dias úteis, no 
período das 8h às 17h. Se a Central de Suporte da CONTRATADA estiver localizada fora do Rio de Janeiro, 
deverá informar o DDG (discagem direta gratuita 0800). 

8.58. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do 
CONTRATANTE, em relação à instalação, configuração e problemas detectados, atendendo de imediato as 
solicitações. 

8.59. Manter em caráter confidencial, mesmo após o término do prazo de vigência ou rescisão do 
contrato, incluindo o período da garantia dos produtos, as informações relativas à política de segurança 
adotada pelo CONTRATANTE e as configurações de hardware e de softwares decorrentes. 

8.60. Acatar, nas mesmas condições ofertadas, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93, as 
solicitações da CONTRATANTE para acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias à execução do objeto 
licitado. 

8.61. Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado. 

8.62. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, por parte da Equipe de Fiscalização e/ou 
Recebimento indicada pelo CONTRATANTE para acompanhamento da execução do contrato, prestando todos 
os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas. 

8.63. Comunicar a Equipe de Fiscalização e/ou Recebimento, por escrito, qualquer anormalidade que 
ponha em risco o fornecimento. 

8.64. Corrigir as falhas detectadas pela Equipe de Fiscalização e/ou Recebimento indicada pelo 
CONTRATANTE. 

8.65. Executar as atividades previstas no contrato em estrito cumprimento aos prazos previstos no 

8.66. Item 8, após a emissão de Ordem de Fornecimento pelo CONTRATANTE. 

8.67.  

8.68. O BRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.69. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos estabelecidos no contrato. 

8.70. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual. 

8.71. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

8.72. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida pela CONTRATADA na execução do 
contrato. 

8.73. Permitir acesso dos representantes e dos recursos técnicos da CONTRATADA ao local da 
execução da prestação dos serviços ou do fornecimento do material, desde que respeitadas todas as normas 
internas de segurança do CONTRATANTE, inclusive àquelas referentes à identificação, trânsito e permanência 
em suas dependências. 

8.74. Colocar os equipamentos a serem manutenidos à disposição dos técnicos da CONTRATADA 
durante o tempo necessário à execução e conclusão do serviço. 



 

 

 

8.75. Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o objeto 
da contratação. 

 

8.76. C ONTROLE E FISCALIZAÇÃO: 

8.77. O CONTRANTE indicará servidor responsável pela gestão e fiscalização do contrato e 
acompanhará sua execução, devendo proceder a orientação, fiscalização e interdição da sua execução, se 
necessário, a fim de garantir o exato cumprimento das condições estabelecidas em contrato; 

8.78. O representante da Área Administrativa (Fiscal Administrativo do Contrato), indicado pela 
autoridade competente dessa área, fiscalizará o contrato quanto aos aspectos administrativos, tais como a 
verificação de regularidades fiscais, trabalhistas e previdenciárias para fins de pagamento. 

8.79. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 
§§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.80. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 
8.666, de 1993. 

8.81. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto na Instrução Normativa nº 05, 
de 26 de maio de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

8.82. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de 
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993 

 
 

9.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados 
da emissão do termo de aceite definitivo. 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. 

9.2. A emissão da Nota Fiscal será precedida do Termo de Recebimento Definitivo, conforme este 
Termo de Referência 

9.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

9.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018. 10.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 



 

 

 

d) o período de prestação dos serviços; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

9.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, 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; 

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

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

9.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante. 

9.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

9.10. 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. 

9.11. 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. 

9.12. 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. 

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

9.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em 
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP nº 
05/2017, quando couber. 

9.15. É vedado o pagamento, a qualquer titulo, por serviços prestados, à empresa privada que tenha 
em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente. 

9.16. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades 
de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele previstas. 
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. 
13.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 



 

 

 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

I=(TX/100) /365 

EM = I x N x VP, sendo: 

I = índice de atualização financeira; 

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual; 

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. 

 

10.1. A LICITANTE vencedora deverá fornecer DECLARAÇÃO comprometendo-se a prestar garantia 
de, no mínimo, 60 (sessenta) meses a contar da data de recebimento do Termo de Recebimento Definitivo 
(TRD). 

10.2. A proposta de preços deverá ser apresentada contendo todos os elementos que influenciam 
no valor final da contratação, devendo conter: 

a) Descrição clara e completa do objeto, contendo as especificações detalhadas, observada 
a descrição/especificação relacionado no item 3 deste Termo de Referência, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de 
um resultado. 

b) A proposta deverá conter as especificações do objeto de forma clara, descrevendo 
detalhadamente as características técnicas dos equipamentos e softwares ofertados, 
incluindo especificação de marca, modelo, part numbers, procedência e outros elementos 
que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, comprovando-
os por meio de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas editadas pelo 
fabricante. 

10.3. A proposta deverá ainda incluir, em versão eletrônica, todos os catálogos ou prospectos do 
fabricante ou da internet, preferencialmente em língua portuguesa (Brasil), podendo ser em idioma 
estrangeiro (inglês), correspondente aos produtos ofertados, com descrição detalhada do item. 

10.4. Todos os itens especificados da solução deverão ser adquiridos em caráter permanente, 
podendo ser utilizados por tempo indeterminado, mesmo com o término do contrato. 

10.5. A Licitante vencedora de cada item deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, que 
comprove que a empresa tenha fornecido para órgãos ou entidades públicas ou privadas, equipamentos iguais 
ou similares ao que estão sendo ofertados, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o endereço, o telefone 
dos atestadores, ou qualquer outra forma de que o CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com 
os declarantes. 

10.6. Justificativa: a exigência de atestados de capacidade técnica tem o objetivo de comprovar a 
aptidão das empresas no desempenho de atividade nos termos do objeto da licitação. 

10.7. Deverão constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica em destaque, os seguintes dados: 
identificação do emitente, especificação completa do fornecimento, prazo de vigência do contrato, local e data 
de expedição, data de início e término do contrato. 

10.8. A licitante deverá informar ainda se é a fabricante, revendedora ou distribuidora autorizada do 
fabricante, ou ainda, revendedora autorizada de distribuidor autorizado pelo fabricante dos produtos. Caso a 

10. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA E SELEÇÃO DO FORNECEDOR 



 

 

 

licitante não possua uma das qualificações exigidas anteriormente, deverá ser apresentada declaração do 
próprio licitante de que o fornecimento do equipamento, objeto desse edital, será realizada pelo fabricante 
para uso no Brasil. 

10.9. Tais declarações deverão ser emitidas em papel timbrado, com assinatura, identificação e 
telefone do emitente. 

10.10. Admite-se mais de um atestado com vistas a comprovar o atendimento a todos os requisitos 
de capacidade técnica que asseguram a similaridade do objeto. 

10.11. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
do(s) atestado(s). 

10.12. A comprovação de capacidade deverá ser realizada por meio de atestado ou conjunto de 
atestados que totalizados atendam aos critérios e volumes mínimos exigidos. 

10.13. No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa privada, não serão considerados 
válidos aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da licitante. Serão 
consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial as empresas controladas ou controladoras da 
empresa licitante, e ainda as que tenham pelo menos uma pessoa fisica ou jurídica como sócia em comum. 

10.14. O CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar diligências, a qualquer momento, com o 
objetivo de verificar se o(s) atestado(s) e demais documentos são adequados e atendem às exigências contidas 
neste Termo de Referência, podendo exigir apresentação de documentação complementar referente à 
prestação de serviços relativos aos atestados apresentados. 

10.15. Caso a licitante não comprove as exigências do Edital por meio das documentações requeridas, 
será desclassificada. 

10.16. O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao estimado para a contratação, de acordo com as exigências do Edital. 

 
 

11.1. Os preços dos equipamentos são fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 

11.2. O preço ofertado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do 
objeto, tais como frete, tributos, transporte, entre outros; 

 
 

12.1. Será exigida da CONTRATADA, a apresentação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis da assinatura do termo contratual, prorrogável por igual período, desde que apresentada justificativa 
fundamentada e aceita pela CONTRATANTE, antes de expirado o prazo inicial, em favor da CONTRATANTE, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme 
opção da CONTRATADA: 

a) caução em dinheiro ou titulos da dívida pública federal; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

12.2. Tal exigência é feita a fim de resguardar a Administração de eventual inexecução contratual 
durante a prestação do serviço de garantia e assistência técnica para os novos equipamentos que serão 
adquiridos. 

12.3. A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para 
apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

11. DO REAJUSTE 

12. DA GARANTIA CONTRATUAL 



 

 

 

Contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 

12.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 
Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II 
do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

12.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato; 

b) prejuízos diretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do Contrato; 

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
CONTRATADA, quando couber. 

12.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 
no item acima, observada a legislação que rege a matéria; 

12.7. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA; 

12.8. Para a garantia do Contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar titulos da dívida pública, 
os mesmos deverão ter valor de mercado compativel com o valor a ser garantido no Contrato, 
preferencialmente em consonância com as espécies recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas 
previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001; 

12.9. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto à 
Caixa Econômica Federal, em conta específica com correção monetária, nominal à Controladoria-Geral da 
União, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação 
desta exigência; 

12.10. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na 
execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de 
seu preposto ou de quem em seu nome agir; 

12.10.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de 
esgotado o prazo recursal. 12.11. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que 
rege a matéria; 

12.11. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, 
no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

12.12. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses 
contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual 
previstas em lei; 

12.13. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante 
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

12.14. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir 
quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou 
omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas 
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade prevista no item 12.3, salvo na 
hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrita e 
aceita pelo Fiscal do Contrato. 



 

 

 

 
 

 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que: 

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

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; ou 

e) cometer fraude fiscal. 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 
contratado; 

13.2.2. Multa: 

13.2.2.1.  Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia útil, sobre o valor dos equipamentos 
entregues fora do prazo, em caso de atraso de entrega injustificado, superior a 5 (cinco) dias 
úteis, limitada a incidência a 20 (vinte) dias úteis; A multa está limitada a 10% (dez por cento) 
do valor dos equipamentos entregues fora do prazo definido nesse Termo de Referência. 1 

13.2.2.2.  Moratória de 1,66% (um vírgula sessenta e seis por cento) do valor do 
equipamento, por dia 

13.2.2.3.  de atraso, até o limite de 6 (seis) dias úteis, contado a partir do término do período 
presente no item 8.14, referente aos Requisitos da Garantia e Assistência Técnica. 

13.2.2.4.  Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso decorrer de 
caso fortuito, de força maior ou por culpa da CONTRATANTE. 

13.2.2.5.  Compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
inexecução parcial do contrato, no que diz respeito à entrega dos equipamentos; 

13.2.2.6.  Compensatória de 100% (cem por cento) do valor do(s) equipamento(s) cujo atraso 
no atendimento de garantia e assistência técnica, seja superior à 6 (seis) dias úteis, 
mencionados no item 13.2.2.2; 

13.2.2.7.  Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de 
rescisão contratual por culpa da CONTRATADA; 

13.2.3. 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; 

13.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos . 

13.2.5. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em 
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência. 

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

13. INFRAÇÕES CONTRATUAIS / SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



 

 

 

13.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre 
si. 

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

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

13.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 

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

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

13.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União 
e cobrados judicialmente. 

13.5.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.6. 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; 

13.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização - PAR. 

13.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

13.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de 
ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

13.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
 

14.1. As despesas decorrentes desta aquisição correrão à conta dos recursos consignados no 
Orçamento Geral da União para o exercício de 2020, a cargo do MJ/Arquivo Nacional, cujos programas de 
trabalho e elemento de despesas específicas deverão constar da respectiva Nota de Empenho. 

 
 

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório, uma vez que o mais razoável, desde 
logo, é que a contratação mais vantajosa para a Administração seja aquela formalizada diretamente com os 
executores, dada a reduzida probabilidade de a inserção de um intermediário resultar em um preço mais 
razoável pelos serviços. 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15. SUBCONTRATAÇÃO 



 

 

 

 
 

 

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

 
 

17.1. A contratada deverá garantir o sigilo e a inviolabilidade das informações a que eventualmente 
possa ter acesso durante os procedimentos de assistência técnica. 

 
 

18.1. A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída e registrada no Documento de 
Oficialização da Demanda - DOD, em 16 de julho de 2020. (Documento SEI nº 0010063 e 0010304). 

18.2. Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Termo de Referência será assinado 
pela Equipe de Planejamento da Contratação e pela autoridade máxima da Área de TIC e aprovado pela 
autoridade competente. 

 
 

 

 

 
 

Integrante Requisitante 
Nail Mohamed Saber Abdo Bekhit 

Matrícula/SIAPE: 2032039 

 

 
 

Integrante Técnico 
Julio Cesar Cavadas Fernandes 

Matrícula/SIAPE: 6222313 

 

 
 

Integrante Administrativo 
Leonardo Martins Cardoso 
Matrícula/SIAPE: 1543628 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

16. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

17. SIGILO E INVIOLABILIDADE 

18. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO 

 
 

MAXIMILIANO MARTINS DE FARIA 
Coordenador da COTIN 

Autoridade Máxima da Área de TIC 

LEANDRO ESTEVES DE FREITAS 
Coordenador Geral de Administração 

Delegação de Competência 

Aprovo o presente Termo de Referência, em 20/07/2020 

Autoridade Competente 



 

 

 

 

 

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela Equipe de Planejamento , pela autoridade 
máxima da Área de TIC e aprovado pela autoridade competente, de acordo com o §6º do artigo 12, subseção III 
da Secão I da IN 01/2019, da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia. 

 

Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Cavadas Fernandes, Operador de Computador, 
em 17/08/2020, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do 
D ecreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Martins Cardoso, Administrador, em 17/08/2020, 
às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do D ecreto nº 8.539, de 
8 d e outubro de 2015. 

 

Documento assinado eletronicamente por Nail Mohamed Saber Abdo Bekhit, Técnico em Tecnologia da 
Informação, em 01/09/2020, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 
1º, do D ecreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

Documento assinado eletronicamente por Maximiliano Martins de Faria, Coordenador de Tecnologia da 
Informação, em 01/09/2020, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 
1º, do D ecreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

 

Documento assinado eletronicamente por Leandro Esteves de Freitas, Coordenador-Geral de 
Administração, em 01/09/2020, às 20:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 
6º, § 1º, do D ecreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
h ttps://sei.arquivonacional.gov.br/sei/controlador_externo.php? 
a cao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0045128 e o 
código CRC 1599B50F. 

 

 

Referência: Processo nº 0008227.000625/2019-47 SEI nº 0045128 

Praça da República, nº 173 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-350 - http://www.arquivonacional.gov.br 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

ARQUIVO NACIONAL 

PROCESSO Nº 0008227.000625/2019-47 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020 

 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Razão Social:                                                                                                                            
Endereço completo:                                                                                                               
Cidade:   UF:  CEP.:    CNPJ/MF:    
Banco:  Agência:   Conta corrente:                    
Representante Legal:                                                                                            
Identidade/Órgão Expedidor:    CPF/MF:    
A Licitante acima identificada, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para fins do pregão 
eletrônico, vem apresentar a sua proposta de preço a aquisição de microcomputadores (Estações Gráficas), de  
acordo com a tipologia, as especificações técnicas mínimas, quantidades e as condições de fornecimento definidas 
neste Edital e seus Anexos, para atender às necessidades do Arquivo Nacional 

 

Planilha de Formação de Preços (obrigatório apresentar juntamente com a proposta comercial) 
 

Item Especificação Mínima CATMAT Unidade Qtde. Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 Estação Gráfica, DDR4, HD de 2TB, teclado com conector USB, 
padrão ABNT2; Mouse Óptico com conector USB 2.0; Monitor 
24", Sistema Operacional Windows 10 PRO., com garantia de 
60 (sessenta) meses Processador Intel Xeon, Memória RAM 
16GB 

451712 Unidade 14   

 
 
 
Local e Data 
Assinatura: 



 

 

 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

ARQUIVO NACIONAL 

PROCESSO Nº 0008227.000625/2019-47 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020 

 
ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato 

 
 
 

TERMO DE CONTRATO DE 

COMPRA Nº ......../. .. , QUE FAZEM 

ENTRE SI 

O(A).......................................................... 

E A EMPRESA 

............................................................. 

 

 
A União / Autarquia ....... / Fundação ........, (utilizar a menção à União somente se for órgão da Administração 

Direta, caso contrário incluir o nome da autarquia ou fundação conforme o caso) por intermédio do(a) 

.................................... (órgão) contratante),   com sede no(a) ....................................................... , na cidade de 

...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................. , neste ato representado(a) 

pelo(a) .........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 20. , publicada 

no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da matrícula funcional nº ...................................... ,., doravante 

denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................. , 

sediado(a) na ..................................., em ............................... doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a)  ....................., portador(a) da Carteira de  Identidade nº................... , expedida pela (o) 

.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº ................................ e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na  

Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de .......................... , conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 
 

1.3. Discriminação do objeto: 
 

Item Especificação Mínima CATMAT Unidade Qtde. Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 Estação Gráfica, DDR4, HD de 2TB, teclado com conector USB, 
padrão ABNT2; Mouse Óptico com conector USB 2.0; Monitor 
24", Sistema Operacional Windows 10 PRO., com garantia de 
60 (sessenta) meses Processador Intel Xeon, Memória RAM 
16GB 

451712 Unidade 14   



 

 

 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 

1.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 

  /  /  e encerramento em  /  /  , prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 

1993. 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (. ............. ). 
 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento da União, para o exercício  de 20 ... , na classificação abaixo: 
 

Gestão/Unidade: 

Fonte: 

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI: 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 



 

 

 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Contrato. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de 

Referência. 
 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 

Edital. 
 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 
 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78     da 

Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 
 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

prévia e ampla defesa. 
 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

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

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 

12.4.3. Indenizações e multas. 
 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES 
 

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 

13.2. É permitido à CONTRATADA  caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação  financeira, 

nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 



 

 

 

de Julho de 2020. 
 

13.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida 

de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de 

maio de 2020. 
 

13.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela 

execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, 

sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN 

SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis. 
 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE,  segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666,    de 

1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, 

segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios 

gerais dos contratos. 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da 

União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
 

17.1. É eleito o Foro da ....... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não 

possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 

..........................................., .......... de.......................................... de 20..... 
 

 
 

Responsável legal da CONTRATANTE 
 
 
 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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