
 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - DEPAG 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 

 

Processo Administrativo n° 23125.009327/2021-22 

 

 
Torna-se público que o(a) Fundação Universidade Federal do Amapá, por meio do(a) Comissão 

Permanente de Licitações - CPL sediado(a) Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, 

Macapá - AP, 68903-419, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço pelo lote único, sob a forma de execução 

indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002,da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do 

Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 

nº 7.174, de 12 de maio de 2010, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa 

SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 

2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 

2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 

2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 18/04/2022 

Horário: 09:00 

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

1. DO OBJETO 

1.1 A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de servidores com 

arquitetura hiperconvergente, renovação de garantia dos equipamentos já adquiridos e 

demais componentes conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

1.1.1. Servidores hiperconvergentes são equipamentos que, uma vez conectado a 

demais servidores similares, compartilham seus recursos, como armazenamento, 

processamento e memória. Assim, caso haja uma falha em determinado servidor, 

que possua um determinado sistema, os demais servidores assumem a execução 

deste sistema, para evitar que o mesmo fique indisponível. 

1.1.2. O gerenciamento destes servidores pela parte técnica também é realizado de 

forma centralizada, de forma que é bem menos complexo e mais ágil identificar 

onde está alocado tal sistema, ou para identificação/correção de qualquer possível 

problema. 

1.2 A licitação será realizada lote único. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do LOTE, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.4. Cada serviço ou produto do lote deverá estar discriminado em itens separados nas 

propostas de preços, de modo a permitir a identificação do seu preço individual na 

composição do preço global, e a eventual incidência sobre cada item das margens de 

preferência para produtos e serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras – NTB. 
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2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1.As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2 O cadastro no SICAF 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, assumir 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 da senha, 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. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º 

da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

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

4.1.2 Em virtude dos valores, o certame não terá participação exclusiva para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

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

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, 

em processo de dissolução ou liquidação;. 

4.2.6 Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
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4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.2.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017) 

4.2.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 

forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços 

objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no 

contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização 

social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante 

apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos 

constitutivos. 

4.2.9 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017, bem como o disposto no Termo 

de Conciliação firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a AGU. 

4.3 Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, 

da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 

7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.4 Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar 

de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão 

contratante. 

4.5 É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, 

quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como 

serviços de execução e de avaliação, mensuração ou apoio à fiscalização, assegurando a 

possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens seguindo-se a ordem 

de adjudicação entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte. 

4.6 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 

4.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento 

no certame; 

4.6.1.2 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 ou sociedade cooperativa. 

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



 

 

4.6.3 que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.6.5 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; 

4.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

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

4.6.7  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; 

4.6.8  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. 

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

dos critérios de preferência. 

4.6.9.1 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 

ter direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de 2010. 

4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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 a abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento. 

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. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

6.1.1 Valor total do lote: 

6.1.2 Marca: 

6.1.3 Fabricante: 

6.1.4 Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência 

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 na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do 

modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos 

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores 

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, 

caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

6.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, 

com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos 

do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

6.4 A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso 

de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas 

as orientações a seguir: 

6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; 

6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou 

redução, quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

 
 

6.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos 

da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao 

pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos 

recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 

6.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 



 

 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

6.8 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. 

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

de sua apresentação. 

6.10 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo 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  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

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

na data, horário e local 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, ilegalidades, ou não apresentem as especificações 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 de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

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

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. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 



 

 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 1,00 (um real). 

7.9. 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. 

7.10. 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. 

7.11. 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 que será sigiloso até 

o encerramento deste prazo. 

7.11.1. 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 até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final fechado e classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até no 

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, observando-se, 

após, o item anterior. 

7.13. 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 as 

exigências de habilitação 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.16. 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. 

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempos 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos. 

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

7.20. 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 empresarial. O sistema identificará em coluna própria 

as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 



 

 

7.21. 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. 

7.22. 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. 

7.23. 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. 

7.24. 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. 

7.25. 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. 

7.26. 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: 

7.26.1.1. prestados por empresas brasileiras; 

7.26.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.26.1.3. 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. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou os lances empatados. 

7.28. 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 prevista deste Edital. 

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

demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4 (quatro) 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. 

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

proposta. 

7.30. 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. 

7.30.1. 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 benefício em relação às médias e às grandes empresas na 

mesma situação. 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 



 

 

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

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade de 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 nº 10.024/2019. 

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da 

Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta 

final, conforme anexo deste Edital. 

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante 

exclusivamente via sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, contado da solicitação do Pregoeiro, com os 

respectivos valores adequados ao lance vencedor e será analisada pelo Pregoeiro no momento da 

aceitação do lance vencedor. 

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação 

de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 

contrariem exigências legais. 

8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A 

da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que: 

8.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

8.5.4. 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. 

8.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

8.5.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.5.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 

Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG 

N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise 

da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização 

de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

8.9 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. 

8.9.1 Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de 

diligências, com vista 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. 



 

 

8.10 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

8.10.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

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

8.10.2  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as 

planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado. 

8.11 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade 

os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

8.12. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha 

de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos 

e também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação; 

8.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde 

que não haja majoração do preço. 

8.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas. 

8.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.16. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

8.17. 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. Encerrada a análise quanto à 

aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste 

Edital. 

9 DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 

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

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 

9.1.1. 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/) 

9.1.2. 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. 

9.1.2.1. 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. 

9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos 

vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação 

previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.1.4. 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. 

9.1.5. De todo modo, caso tais informações não estejam disponíveis no SICAF, cabe 

ao pregoeiro solicitar a apresentação do contrato social da empresa - o qual, aliás, já é 

documento de apresentação obrigatória na habilitação jurídica. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada 

por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto 

na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. 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; 

9.2.2. 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. 

9.2.3. 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. 

9.3. 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 4 (quatro) horas, sob 

pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 



 

 

mediante a apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 

à integridade do documento digital. 

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. 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. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação. 

9.8. Habilitação jurídica: 

9.8.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. 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; 

9.8.3. 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; 

9.8.4. 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; 

9.8.5. 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; 

9.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 

9.8.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro 

de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. 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. 



 

 

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

9.9.4. 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; 

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.10.2. 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; 

9.10.2.1. 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; 

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

9.10.2.3. 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. 

9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

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

a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes 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 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total 

estimado da contratação ou do item pertinente. 

9.11. Qualificação Técnica: 

9.11.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 



 

 

licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

9.11.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

9.11.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 

se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 

executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 

5, de 2017. 

9.11.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 

serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade 

técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da 

IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

9.11.5. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar atestado de 

vistoria assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência. 

9.11.5.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído por 

declaração emitida pelo licitante em que conste, 

alternativamente, ou que conhece as condições locais para 

execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 

assume total responsabilidade por este fato e não utilizará 

deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

 
 

9.12. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação 

complementar: 

9.12.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos 

para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas 

de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da 

sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, 

inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

9.12.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – 

DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 

9.12.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço; 

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

9.12.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; e 

9.12.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica 

da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da 

assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos 

cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três 

últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença 

dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 

reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a 

cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

9.12.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o 



 

 

art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de 

que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

 
 

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

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.14. 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. 

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa equiparada, 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. 

9.16. 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. 

9.17. 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. 

9.18. 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. 

9.19. 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. 

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando 

as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 

retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

será declarado vencedor. 

 

 
 
 
 



 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

4 (quatro) 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. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 

ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este 

instrumento convocatório. 

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

10.3. 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). 

10.3.1. 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. 

10.4. 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. 

10.5. 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. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 

e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá 

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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

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

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 



 

 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

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, 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. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

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

competente homologará o procedimento licitatório. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados 

a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 

validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de 

seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 

ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 



 

 

15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

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

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 

na sequência da classificação do certame, quando o objeto não atender aos 

requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) 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. 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

implica no reconhecimento de que: 

16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

16.3.3. 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. 

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses. prorrogável conforme previsão 

termo de referência. 

16.5. 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. 

16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao 

seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

16.5.2. 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. 

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.7. 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. 



 

 

17. DO REAJUSTAME NTO EM SENTIDO GERAL 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 

no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

de Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

20. DO PAGAMENTO 

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

Edital. 

20.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 

Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a 

este Edital. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

que: 

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

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

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

21.1.3. apresentar documentação falsa; 

21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.6. não mantiver a proposta; 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

21.2. 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. 

21.3. 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. 

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

21.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.4.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

21.4.3. 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; 

21.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

21.4.5. 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; 

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

21.6. 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. 

21.7. 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. 

21.8. 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. 

21.9. 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. 

21.10. 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. 

21.11. 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. 

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

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

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

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

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata 
ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 
7.892/213. 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@unifap.br, ou por 

petição dirigida ou protocolada no Protocolo da Universidade Federal do Amapá, situada na 

Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68903- 

419, Macapá-AP, na Comissão Permanente de Licitação – CPL 

23.3. 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. 

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

23.5. 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. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contados da data do recebimento do pedido e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos 

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

certame. 
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23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

24.2. 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. 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

24.4. 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. 

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

24.6. 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. 

24.7. 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. 

24.8. 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. 

24.9. 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. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.unifap.br/editais- 

lic e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rodovia Juscelino Kubistschek de 

Oliveira, Km 02, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68903419, Macapá-AP, na Comissão 

Permanente de Licitação – CPL, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados. 

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

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

24.12.2. ANEXO II – Especificação Técnica. 

24.12.3. ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços 
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1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

2 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Processo Administrativo nº 23125.009327/2021-22 

 
 
 
 
 
 
 

 

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de servidores com arquitetura 

hiperconvergente, renovação de garantia dos equipamentos já adquiridos e demais componentes 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

Servidores hiperconvergentes são equipamentos que, uma vez conectado a demais servidores 

similares, compartilham seus recursos, como armazenamento, processamento e memória. Assim, caso 

haja uma falha em determinado servidor, que possua um determinado sistema, os demais servidores 

assumem a execução deste sistema, para evitar que o mesmo fique indisponível. 

 
 

O gerenciamento destes servidores pela parte técnica também é realizado de forma centralizada, de 

forma que é bem menos complexo e mais ágil identificar onde está alocado tal sistema, ou para 

identificação/correção de qualquer possível problema. 

 
 

 

 

A solução demandada é composta por equipamentos (servidores), software de hiperconvergência, 

software de gestão e virtualização e software de backup. 

Servidores hiperconvergentes são equipamentos que, uma vez conectado a demais servidores 

similares, compartilham seus recursos, como armazenamento, processamento e memória. Assim, caso 

haja uma falha em determinado servidor, que possua um determinado sistema, os demais servidores 

assumem a execução deste sistema, para evitar que o mesmo fique indisponível. 

O gerenciamento destes servidores pela parte técnica também é realizado de forma centralizada, de 

forma que é bem menos complexo e mais ágil identificar onde está alocado tal sistema, ou para 

identificação/correção de qualquer possível problema. 

 

2.1 Bens e serviços que compõem a solução 
 
 

LOTE ÚNICO 

Id.  
Descrição do Bem ou Serviço 

Código 

CATMAT/CATSE 

R 

Quantida 

de 

Métrica 

ou 

Unidade 

1 Servidor hiperconvergente tipo 1 459951 6 UND 

2 Servidor hiperconvergente tipo 2 459951 6 UND 

3 Software para gerenciamento centralizado 27464 12 UND 

4 Instalação/expansão de servidor hiperconvergente 26972 12 UST 



 

 

3 – JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

5 Treinamento oficial do fabricante de hiperconvergência 3840 6 UND 

6 Software de backup 27464 16 UND 

7 Renovação do contrato de suporte existente 27740 1 UND 

 
 
 

 

3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação 

 
Com vistas a atingir as metas alinhadas com o planejamento estratégico institucional e traçadas pelo 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação, o NTI tem a intenção de promover investimentos em 

infraestrutura de TIC com o intuito de ampliar a capacidade, minimizar riscos, aumentar a 

disponibilidade, reduzir custos, diminuir a dependência de recursos e habilidades técnicas e elevar o 

nível de qualidade na entrega dos serviços. 

Para que as metas listadas sejam atingidas faz-se necessário estabelecer um ecossistema que 

compreenda no mínimo características como: virtualização com suporte à múltiplos hypervisors, 

flexibilidade e escalabilidade granular (scale-out). 

Por conta das demandas computacionais produzidas pela expansão da plataforma de virtualização de 

estações de trabalho, além de sistemas existentes e demandas futuras do Processo Eletrônico 

Nacional (PEN - iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública, 

com o intuito de construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos 

eletrônicos), faz-se necessária a expansão da capacidade do Data Center. 

Dada a natureza crítica das aplicações supracitadas, cujo índice de acesso é altíssimo, é imprescindível 

que os clientes (internos e externos) possam acessar processos e imagens em alta-definição, bem 

como efetuar demais consultas em tempo performático, logo, a fim de garantir a performance, 

segurança e alta disponibilidade necessárias, é necessário o emprego de plataformas computacionais 

robustas, confiáveis e com baixa complexidade, a fim de facilitar a administração e o gerenciamento. 

Após criteriosa análise das arquiteturas disponíveis no mercado, a equipe de TI concluiu que a 

expansão da solução de infraestrutura hiperconvergente é capaz de atender aos requisitos de 

capacidade e performance e, ao mesmo tempo, oferecer a escalabilidade necessária para o ambiente 

dinamicamente crescente da TI. A possibilidade de unificação das camadas de servidores, rede e 

armazenamento trazem vantagens bastante evidentes à universidade, pois as aplicações que motivam 

esse projeto apresentam um crescimento linear das demandas computacionais e de armazenamento, 

e em contraste com a arquitetura tradicional de TI, a infraestrutura hiperconvergente possibilita o 

crescimento modular do cluster nó-a-nó, ou seja, permite crescer sem grandes saltos de investimentos. 

Nesse sentido, em 2018 foi realizado investimento em um cluster hiperconvergente do fabricante 

Nutanix por meio dos empenhos 2018NE800362 e 2018NE800372. 

Uma rápida análise do cenário tecnológico deixa evidente que hiperconvergência é uma evolução 

natural da arquitetura tradicional de data center, tanto que estudos do Gartner apontam a inevitável 

tendência de que a arquitetura hiperconvergente se torne um padrão de mercado em pouquíssimo 

tempo. Esta mesma abordagem é utilizada nos mais data centers do mundo, tais como o do Google e 

Facebook, além de provedores de soluções em nuvem como Amazon e Microsoft Azure. Portanto, 

conclui-se que não se justifica realizar investimentos em soluções tradicionais de data center frente aos 

benefícios trazidos pela hiperconvergência. 

 
3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais 

 
 

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS 

ID Objetivos Estratégicos 



 

 

N7 Promover o uso de tecnologias e metodologias inovadoras no processo de ensino aprendizagem; 

N2 

3 

Fortalecer a governança de T.I. 

 
ALINHAMENTO AO PDTIC 

ID Ação do PDTIC ID Meta do PDTIC associada 

1 

4 

Implantação/melhorias para as cópias de 

segurança 

14 

.1 

Contratação de melhorias para as políticas de 

cópias de segurança já adotadas 

5 

1 

Aquisição de Equipamentos para Data 

Center 

51 

.1 

Aquisição de Equipamentos para agregar o Data 

Center Institucional 

7 

9 

Aquisição de Storage para atendimento de 

demandas de armazenamento de dados 

79 

.1 

Instituir planejamento para contratação de 

melhorias para armazenamento de dados 

 

ALINHAMENTO AO PAC 2021 

Item Descrição 

7839 SERVIDOR 

7840 LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR 

 
 

 
3.3. Estimativa da demanda 

 
A estimativa de recursos foi dimensionada de modo a atender diferentes demandas tecnológicas atuais 

e futuras do ambiente de Data Center dinamicamente crescente da universidade, como Site, Backup, 

(eventual implementação futura de) VDI, (eventual implementação futura) sistema de 

videomonitoramento em alta definição, etc. Por este motivo, foram considerados modelos com 

diferentes configurações de processamento, memória e armazenamento. 

O seguinte quantitativo mínimo de recursos deve ser expandido: 

 

● 88 CPU cores; 

● 1,5 TB de memória RAM; 

● 30 TB armazenamento de alto desempenho (SSD) líquido; 

● Aceleração 2D/3D através de GPUs para uma parte das máquinas virtuais. 

 

Visando preservar o investimento realizado na solução de hiperconvergência existente, funcional e que 

atende a demanda existente, este projeto também visa a renovação do contrato de suporte do cluster 

Nutanix existente. Apenas a Nutanix pode renovar o contrato de suporte do seu equipamento, não 

havendo solução alternativa. 

Escopo: 

● Renovar 3 nós NX-6135-G5 até 30/10/2023, conforme política de renovação disponível no link 

abaixo. Esta data é o último dia de suporte da plataforma G5. 

(http://download.nutanix.com/misc/EOS-EOL-Notice-for-Broadwell-G5-Platforms.pdf) 

 
Objetivamos o aumento do nível de serviço e segurança dos dados, será necessário realizar melhorias 

na estrutura de backup existente. Portanto, idealmente, deve ser instalado um appliance de backup 

com o intuito de receber a cópia (backup) dos dados armazenados na solução principal (Cluster 

Nutanix). Não foi considerado backup em nuvem neste cenário devido a dificuldade de replicar uma 

grande massa de dados através da Internet. 

http://download.nutanix.com/misc/EOS-EOL-Notice-for-Broadwell-G5-Platforms.pdf


 

 

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

● 1 Appliance de backup em disco com 100 TB de armazenamento bruto. 

 

3.4. Parcelamento da Solução de TIC 

 
Caso ocorresse o parcelamento, ter-se-ia a possibilidade de que várias empresas venham a ser 

contratadas para executar os itens da pretendida solução. Isso incita em uma eventual multiplicidade 

de empresas com diferentes responsabilidades decorrentes dos contratos firmados. Sendo assim, 

diante de incertezas ou problemas, poderá haver dúvidas sobre a quem compete a resolução. Além do 

mais, qualquer assincronismo na execução contratual implicará atrasos na implementação da solução. 

A centralização da responsabilização em uma única empresa contratada mostra-se mais adequada, 

não apenas sob o prisma do acompanhamento de problemas e soluções, mas sobremaneira para 

facilitar a verificação das causas e atribuição de responsabilidades, de modo a aumentar o controle 

sobre a execução contratual do objeto licitado. 

Assim, a Equipe de Planejamento da Contratação entende que a contratação de uma única empresa 

para a execução dos itens a serem licitados mostra-se mais satisfatória. Consequentemente, os itens 

a serem licitados serão adjudicados a um único licitante através de um LOTE ÚNICO. 

 

3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados 

 
Os objetivos definidos expressam a necessidade da UNIFAP estar mais aderente às boas práticas, bem 

como estar em conformidade com o Planejamento Estratégico, que visa "Garantir o plano 

orçamentário", não somente no aspecto físico, mas no lógico, " Promover a modernização e ampliação 

de infraestrutura tecnológica ". Assim, listam-se alguns dos seguinte objetivos a serem alcançados com 

a aquisição: 

 
A. Ampliação da capacidade computacional do Data Center. 

B. Finalização do projeto de virtualização de desktops para os laboratórios. 

C. Padronização de infraestrutura computacional capaz de suportar futuras demandas de 

outras naturezas mediante ampliações modulares com custos previsíveis. 

D. Simplificação da infraestrutura que atualmente é baseada em múltiplas plataformas 

computacionais e soluções de virtualização, não integradas entre si. 

E. Minimização do esforço de aprendizagem por meio da padronização da plataforma 

computacional e de virtualização, unificando o gerenciamento de toda a infraestrutura 

em uma interface. 

F. Modernização da infraestrutura de TI da universidade, de acordo com as tendências 

tecnológicas. 

G. Redução da demanda por espaço físico no Data Center com a eliminação dos silos (de 

processamento e armazenamento). 

 
 
 
 

 

4.1. Requisitos de Negócio 

 

A solução hiperconvergente deverá ser compatível em nível de hardware e software para ampliação de 

cluster hiperconvergente existente na Universidade. Atualmente a universidade conta com um cluster 



 

 

composto por 3 nós modelo NX-6135-G5 do fabricante Nutanix, com licenciamento Acropolis Ultimate 

e Prism Pro. 

 

4.2. Requisitos de Capacitação 

 

A. Deverá ser realizada capacitação do corpo técnico para a administração e gerenciamento do 

ambiente. 

B.A referência mais apropriada é que as capacitações a serem realizadas sejam a dos próprios 

fabricantes da solução vencedora do certame ou pelo fornecedor/integrador. 

C. Além de ser uma capacitação para criação, manutenção e administração do ambiente, a 

capacitação é também considerada como um importante requisito de manutenção já que, após 

o fim do contrato, é importante que a equipe tenha total domínio para manter a solução em 

pleno funcionamento. 

D. Em função da complexidade das soluções de hiperconvergência e virtualização de desktops, 

deverá ser ministrado um treinamento do tipo hand’s on com duração de pelo menos 8 (oito) 

horas pelo técnico responsável pela implementação. Este treinamento deverá estar orientado 

às tarefas e funcionalidades de administração diárias. 

 

4.3. Requisitos Legais 

 
A contratação deve observar as seguintes leis e normas: 

A. Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. 

B. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui modalidade de licitação denominada pregão, 

para aquisição de bens e serviços comuns. 

C. Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, que dispõe sobre a capacitação e competitividade do 

setor de informática e automação. 

D. Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para modalidade de 

licitação denominado pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. 

E. Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 

bens e serviços comuns. 

F. Instrução Normativa 01, de 04 de abril de 2019, que dispõe sobre o processo de contratação de 

soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do 

Poder Executivo Federal. 

G. Instrução Normativa 31, de 23 de março de 2021, que altera a Instrução Normativa nº 1, de 4 

de abril de 2019. 

 
 

4.4. Requisitos de Manutenção 

 

A garantia técnica da Solução deverá ser prestada durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses, exceto 

quando especificado de outra forma dentro do item, contados a partir da emissão do Termo de 

Recebimento ou de Aceitação da Solução. 

Os técnicos envolvidos deverão estar treinados no processo de instalação e configuração do ambiente. 

Recomendável manter o contrato de suporte com o fabricante vigente, a fim de minimizar riscos em 

caso de falhas de software, hardware (se houver) e bugs de sistema. Dentre as vantagens de possuir 

um contrato de manutenção ativo, destacam-se: 

A. Hardware: possibilidade de troca de equipamento ou peça no caso de falha, possibilidade de 



 

 

atualização de firmware para melhoria de operação ou utilização de novos recursos do 

equipamento, suporte do fabricante na resolução de problemas graves. 

B. Software: possibilidade de atualização das versões de software durante o período de garantia. 

As atualizações são úteis para resolução de problemas (bugs), correções de segurança e 

implantação de novos recursos/funcionalidades da solução. 

A Contratada ou fabricante deverá disponibilizar “Central de Atendimento” para abertura de chamado, 

em dias úteis, (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (das 7h às 18h), indicando telefone 

do tipo 0800 ou através de e-mail. 

 
 

4.5. Requisitos Temporais 

Os profissionais indicados pela Contratada deverão efetivamente implantar e configurar a Solução, 

objeto deste Estudo, admitindo-se suas substituições por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada previamente. 

O prazo para a entrega, instalação e configuração da solução será de até 60 (sessenta dias) dias 

consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil a contar da data de recebimento da nota de 

empenho. 

O local de entrega dos bens deverá ser na Rod. Juscelino Kubitschek, km 02 - Jardim Marco Zero, 

Macapá - AP, 68903-419, no Departamento de Redes e Infraestrutura – NTI nos horários de 

atendimento comercial. 

 

4.6. Requisitos de Segurança e Privacidade 

 
A.A empresa fornecedora da Solução é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre 

quaisquer dados e informações fornecidos ou contidos em quaisquer documentos e em 

quaisquer mídias de que venham a ter conhecimento durante a etapa de repasse, de execução 

dos trabalhos e de encerramento dos serviços, não podendo, se não formalmente autorizado, 

sob qualquer pretexto e forma, divulgá-los, reproduzi-los ou utilizá-los a qualquer tempo. 

B.A empresa deverá possuir nas suas instalações, onde as atividades serão executadas de modo 

remoto, padrões de segurança da informação e de tecnologia da informação para evitar a perda 

ou o vazamento, ataques externos e tentativas de invasão, como firewall e sistemas antivírus. 

C. Cada profissional a serviço da empresa deverá assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade 

da Política de Segurança de TIC, bem como declaração de estar ciente de que a estrutura 

computacional da não poderá ser utilizada para fins diversos daqueles do objeto relacionado à 

prestação do serviço; 

D. O correio eletrônico e a navegação em sítios da internet a partir do ambiente de rede poderão 

ser objeto de controle e auditoria. 

E. Quando se contrata uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) em sua 

integralidade, compreendendo todas as fases de sua execução, serviços e instalações 

necessárias, sob a responsabilidade da empresa contratada até sua definitiva entrega do objeto 

pretendido ao contratado, é de bom alvitre que sejam verificados, com a acuracidade 

necessária, todos os requisitos de segurança da informação e comunicação mitigando 

sobremaneira a vulnerabilidade ameaçadora da integridade e privacidade corporativa, 

potencialmente existente. 

F.A Contratada deverá configurar de maneira apropriada os elementos de rede para habilitar o log 

dos eventos da rede, tais como conexões externas e registros de utilização de serviços 

(arquivos transferidos via FTP, acessos a páginas web e tentativas de login não autorizado). 

G. A Contratada deverá aplicar os patches de segurança nos equipamentos que compõem a 

Solução 



 

 

4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais 

 
A. Usar equipamentos homologados pela Anatel e/ou ABNT, no que diz respeito a normas 

ambientais. 

B. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

execução dos serviços de instalação da Solução. 

C. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos, incluindo práticas de logística reversa, conforme o caso. 

D. Dar preferência ao uso de bens constituídos por material reciclado, atóxico, biodegradável, 

conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2. 

E. Acondicionar os bens preferencialmente em embalagem individual adequada, que utilize 

materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento. 

F. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima das recomendadas 

pelas normas técnicas. 

G. Todos documentos ou artefatos gerados pela contratada, salvo manifestação explícita deverão 

ser entregues em formato digital. 

 
4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 

 
A Contratante poderá disponibilizar a documentação completa da sua estrutura de Data Center 

existente para dar subsídios ao fornecedor vencedor implementar os novos ativos. 

 
 

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementação 

 

A. Disponibilidade de espaço em rack no data center. 

B. Capacidade de refrigeração e alimentação elétrica para a nova solução. 

C. Conexão da solução com a rede lógica existente no data center. 

D. Documentação da rede lógica do data center. 

 
 

4.10. Requisitos de Implantação 

 
A Contratante irá disponibilizar ambiente para instalação conforme os seguintes: 

A. A arquitetura deverá possuir recursos disponíveis como espaço em disco, memória e 

processamento caso a solução seja ofertada de forma virtualizada; 

B. Ambiente virtualizado com recursos para criação de uma nova imagem; 

C. Espaço em rack para acomodação, caso a solução seja ofertada em appliance físico, 

bem como ponto de energia elétrica com capacidade suficiente para alimentá-lo; 

D. Capacidade para resfriamento do datacenter, em caso a solução ofertada seja do tipo 

appliance físico; 

E. Conexão de rede disponível para interligação da solução com a rede de dados da 

Universidade; 

 

4.11. Requisitos de Garantia e Manutenção 

 
A garantia técnica da Solução deverá ser prestada durante o prazo de 36 (trinta e seis) meses, exceto 

quando especificado de outra forma dentro do item. 

Os técnicos envolvidos deverão estar treinados no processo de instalação e configuração do ambiente. 



 

 

Recomendável manter o contrato de suporte com o fabricante vigente, a fim de minimizar riscos em 

caso de falhas de software, hardware (se houver) e bugs de sistema. Dentre as vantagens de possuir 

um contrato de manutenção ativo, destacam-se: 

A. Hardware: possibilidade de troca de equipamento ou peça no caso de falha, 

possibilidade de atualização de firmware para melhoria de operação ou utilização de 

novos recursos do equipamento, suporte do fabricante na resolução de problemas 

graves. 

B. Software: possibilidade de atualização das versões de software durante o período de 

garantia. As atualizações são úteis para resolução de problemas (bugs), correções de 

segurança e implantação de novos recursos/funcionalidades da solução. 

A Contratada ou fabricante deverá disponibilizar “Central de Atendimento” para abertura de chamado, 

tipo 24x7, indicando telefone do tipo 0800 ou através de e-mail. 

 

4.12. Requisitos de Experiência Profissional 

 
A. A proponente deverá possuir pelo menos 1 (um) profissional capacitado com 

certificação, e deverá apresentar certificado técnico da solução durante a fase de 

habilitação. 

B. Os profissionais que inicialmente manterão relacionamento direto com o 

CONTRATANTE deverão ser apresentados após aquisição e recebimento dos bens. A 

apresentação de novos profissionais durante a execução do CONTRATO, deverá ser 

feita previamente ao início da atuação destes. 

C. A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica em soluções de 

hiperconvergência. 

 

4.13. Requisitos de Formação da Equipe 

 

 
A implantação deve ser realizada por profissionais especializados da contratada, que possuam 

certificação do fabricante da solução adquirida ou pelo próprio fabricante, que lhes confiram as 

competências necessárias para a realização dos respectivos serviços. 

 

PERFIL – Especialista na solução de hiperconvergência 

Responsável por realizar todas as atividades relacionadas à implementação e testes da solução de 

hiperconvergência, conforme as normas, padrões e diretrizes da contratante, implementando os casos de 

uso, integrando os componentes propostos com os existentes, além de gerar e manter as rotinas de 

implantação. 

Experiência/Qualificação Modo de Comprovação 

Experiência atestada pelo 

fabricante. 
Certificado técnico oficial do fabricante da solução proposta. 

 
A comprovação de vínculo profissional deve ser através de: 

A. Contrato social, quando o profissional fizer parte do quadro societário da empresa; 

B. Registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando fizer parte do quadro de 

funcionários; 

C. Contrato de prestação de serviços, se profissional autônomo, quando prestar serviços à 

contratada. 

 
4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho 



 

 

5 – RESPONSABILIDADES 

Na execução das demandas a CONTRATADA deve zelar pela observância às políticas, diretrizes, 

procedimentos, padrões e modelos da UNIFAP, e deve executar as atividades conforme sob a 

orientação da contratante. 

 
4.15. Requisitos de Segurança da Informação e Privacidade 

 

No que couber e a título de exemplificação, é recomendável que os requisitos contemplem aspectos 

que: propiciem a disponibilidade da solução de TIC contratada; evitem vazamento de dados e fraudes 

digitais; exijam, por parte da contratada, a definição de processo de gestão de riscos de segurança da 

informação que envolvam a solução de TIC; possibilitem a rastreabilidade de forma a manter trilha de 

auditoria de segurança da informação; assegure a continuidade do negócio implementado pela 

solução; realizem o tratamento de dados pessoais (Lei 13709/2018) e informações classificadas, 

conforme legislação vigente; prevejam a realização de auditoria de SIC (Segurança da Informação e 

Comunicação) de conformidade dos requisitos de segurança da informação previstos pela contratação; 

assegurem a gestão e tratamento de incidentes de forma sistematizada; e indiquem diretrizes para o 

desenvolvimento e obtenção de software seguro. 

A.A empresa fornecedora da Solução é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre 

quaisquer dados e informações fornecidos pelo órgão ou contidos em quaisquer documentos 

e em quaisquer mídias de que venham a ter conhecimento durante a etapa de repasse, de 

execução dos trabalhos e de encerramento dos serviços, não podendo, se não formalmente 

autorizado, sob qualquer pretexto e forma, divulgá-los, reproduzi-los ou utilizá-los a qualquer 

tempo; 

B.A empresa deverá possuir nas suas instalações, onde atividades serão executadas de modo 

remoto, padrões de segurança da informação e de tecnologia da informação para evitar a perda 

ou o vazamento, ataques externos e tentativas de invasão, como firewall e sistemas antivírus; 

C. Cada profissional a serviço da empresa deverá assinar o Termo de Sigilo e Responsabilidade 

da Política de Segurança de TIC do órgão, bem como declaração de estar ciente de que a 

estrutura computacional não poderá ser utilizada para fins diversos daqueles do objeto 

relacionado à prestação do serviço; 

D. O correio eletrônico e a navegação em sítios da internet a partir do ambiente de rede deste 

órgão poderão, a exclusivo critério dele, ser objeto de controle e auditoria; 

E. Quando se contrata uma Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) em sua 

integralidade, compreendendo todas as fases de sua execução, serviços e instalações 

necessárias, sob a responsabilidade da empresa contratada até sua definitiva entrega do objeto 

pretendido ao contratado, é de bom alvitre que sejam verificados, com a acuracidade 

necessária, todos os requisitos de segurança da informação e comunicação mitigando 

sobremaneira a vulnerabilidade ameaçadora da integridade e privacidade corporativa, 

potencialmente existente; 

F.A Contratada deverá configurar de maneira apropriada os elementos de rede para habilitar o log 

dos eventos da rede do órgão, tais como conexões externas e registros de utilização de 

serviços (arquivos transferidos via FTP, acessos a páginas web e tentativas de login não 

autorizado); 

G. Os logs devem estar com o horário sincronizado via NTP e possuir o quanto possível de 

detalhes, sem, no entanto, gerar dados em excesso. A Contratada deverá configurar os 

elementos da rede para enviar os logs para um Servidor de Logs dedicado, disponibilizado 

pelo; e 

H. A Contratada deverá aplicar e manter atualizados os patches de segurança nos equipamentos 

que compõem a Solução. 

 

 



 

 

5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE 

 
A. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e 

fiscalizar a execução dos contratos; 

B. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Serviço ou de Fornecimento de 

Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência ou Projeto Básico; 

C. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, 

conforme inspeções realizadas; 

D. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis, 

comunicando ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, quando aplicável; 

E.Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em 

contrato; 

F. Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da 

solução de TIC; 

G. Definir produtividade ou capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC por parte da 

contratada, com base em pesquisas de mercado, quando aplicável; 

H. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os 

diversos artefatos e produtos cuja criação ou alteração seja objeto da relação contratual 

pertençam à Administração, incluindo a documentação, o código-fonte de aplicações, os 

modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em que isso não ocorrer; 

I. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

J. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

K. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

L. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

M. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no 

que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

N. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

O. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente 

aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr 

o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

P. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

Q. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 

entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e 

passagens. 

R. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato; 

S. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

T.Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 

U. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas; 

V.Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 



 

 

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA 

 
A. Indicar formalmente preposto apto a representá-lo junto à contratante, que deverá responder pela 

fiel execução do contrato; 

B. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, 

inerentes à execução do objeto contratual; 

C. Reparar quaisquer danos diretamente causados à contratante ou a terceiros por culpa ou dolo 

de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação 

contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o 

acompanhamento da execução dos serviços pela contratante; 

D. Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela contratante, cujo 

representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, 

desde que motivadas as causas e justificativas desta decisão; 

E. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 

F. Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por 

profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução 

de TIC; 

G. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade mínima de fornecimento da 

solução de TIC durante a execução do contrato; e 

H. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os 

diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a 

documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados à 

Administração; 

I. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e 

em sua proposta; 

J. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

K. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo 

e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a 

Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, 

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 

danos sofridos; 

L. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

M. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do 

artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

N. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão 

conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem 

a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

O. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por 



 

 

todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

P. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

Q. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento. 

R. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

S. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

T. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 

Referência, no prazo determinado. 

U. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

V. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

W. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor 

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

X. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

Y. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

Z. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

AA. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá- 

los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do 

art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

BB. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

CC.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 

a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

 
5.3. Deveres e responsabilidades do órgão gerenciador da ata de registro de preços 

 

A. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços; 

B. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações de condições, produtos ou 

preços registrados; 

C. Definir mecanismos de comunicação com os órgãos participantes e não participantes, 

contendo: 

a. as formas de comunicação entre os envolvidos, a exemplo de ofício, telefone, e-mail, ou 

sistema informatizado, quando disponível; e 



 

 

6 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

b. definição dos eventos a serem reportados ao órgão gerenciador, com a indicação de prazo 

e responsável. 

D. Definir mecanismos de controle de fornecimento da solução de TIC, observando, dentre outros: 

a. a definição da produtividade ou da capacidade mínima de fornecimento da solução de TIC; 

b. as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da solução de TIC aos órgãos 

participantes e não participantes, contendo prazos e formas de negociação e redistribuição 

da demanda, quando esta ultrapassar a produtividade definida ou a capacidade mínima de 

fornecimento e for requerida pela contratada; e 

c. as regras para a substituição da solução registrada na Ata de Registro de Preços, garantida 

a realização de Prova de Conceito, em função de fatores supervenientes que tornem 

necessária e imperativa a substituição da solução tecnológica; 

 
 
 

 

6.1. Rotinas de Execução 

 
A.Os serviços serão contratados conforme a necessidade do órgão, cada serviço será demandado 

no período e nas quantidades em que a UNIFAP considerar pertinente, tendo a empresa a 

obrigação de atender aos prazos estipulados no termo de referência para entrega dos serviços. 

B.As demandas serão encaminhadas por e-mail, com a especificação do serviço pretendido e com 

a autorização prévia, por meio de uma Ordem de Serviço, contendo toda descrição do material 

C. A critério da CONTRATANTE, a Ordem de Serviço poderá ser substituída por solicitação via e- 

mail, a qual, contendo todas as informações relativas ao serviço a ser prestado e prazo para 

execução, terá o mesmo valor da Ordem de Serviço para efeitos desta licitação. 

D. As reuniões iniciais serão no sentido de definir o passo-a-passo da implantação junto aos 

responsáveis do DRINF/NTI e a contratada, podendo as mesmas serem feitas de forma 

presencial ou utilizando-se de meios tecnológicos como webconferência ou videoconferência. 

E.A entrega dos softwares e a instalação para compor a solução deve ocorrer em até 60 (sessenta) 

dias úteis após a emissão da nota de empenho e deverá ocorrer no NTI/UNIFAP. 

F.A execução dos serviços será iniciada em até 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato, 

na forma que segue: 

a. Entrega dos softwares; 

b. Instalação da solução no ambiente virtual, disponibilizado pela contratante; 

c. O treinamento deverá ser aplicado após a solução estar implantada e em perfeito 

funcionamento conforme orientações do NTI/UNIFAP, o treinamento será in loco em 

local indicado pela contratante e/ou tele presencial, assim como os nomes dos 

participantes. 

d. A contratada deverá entregar relatório de cada etapa da implantação, assim como a 

documentação final, onde deverá conter todos os detalhes de configuração e 

instalação. 

G. Não haverá a possibilidade de subcontratação de parte do objeto, sendo que a contratada que 

deverá realizar as etapas dos serviços ou o próprio fabricante da solução; 

H. A finalização do contrato se dará após o fim da garantia. 

 

6.2. Quantidade mínima de bens ou serviços para comparação e controle 

 

As estimativas de compra de bens foram dimensionadas de acordo com o levantamento no estudo 

técnico preliminar. As licenças de uso serão adquiridas respeitando o cronograma de liberação dos 

recursos. 



 

 

7 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.3. Mecanismos formais de comunicação 

 

O mecanismo formal de comunicação é o registro de abertura de chamado. Isto não impede que sejam 

usados canais informais de comunicação instantâneo ou e-mail. 

 
6.4. Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança 

 
A Contratada deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos em 

quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que 

venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, 

divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida 

pelo Contratante a tais documentos. 

 

 

7.1. Critérios de Aceitação 

 
A.Os produtos entregues deverão atender aos requisitos elencados neste Edital; 

B.A emissão do Termo de Recebimento Provisório está condicionada à entrega completa dos bens, 

bem como a sua devida conferência: 

a. Identificação dos itens, componentes e licenças necessárias à instalação e 

funcionamento; 

b. Entrega da documentação mínima exigida; 

C. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo condiciona-se à conclusão e homologação da 

solução Contratada: 

a. Atender a todos os requisitos constantes na contratação; 

b. Possuir a documentação mínima exigida; 

D. O aceite provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e a segurança 

dos serviços, nem ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou contrato. 

 

7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção 

 
Para fins de teste, inspeção e elaboração dos termos de recebimento definitivo, os seguintes 

procedimentos serão adotados levando em conta a inspeção de fornecimento total dos bens. 

Recebimento do objeto: 

A.O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 

fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

a. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 

de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 

pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

i. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução 

do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que 

poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato 



 

 

ii. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. 

iii. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

b. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato. 

i. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

ii. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega 

do último. 

iii. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser 

procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

iv. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, 

ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo às 

seguintes diretrizes: 

1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 

apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que 

impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as 

respectivas correções; 

2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações 

apresentadas; e 

3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 

valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no contrato de 

serviço 

v. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, 

em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 

vi. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

Responsabilidades: 

A. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os produtos ofertados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 



 

 

8 – ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 

B. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou produtos empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas 

 
 

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 

 
Não será definido nível mínimo de serviço. A solução precisa ser apenas instalada, operacional e em 

perfeito funcionamento. Desse ponto em diante a coordenação de redes fará o gerenciamento dela. E 

eventual necessidade de suporte técnico poderá acionar a CONTRATADA, sem expensas a 

CONTRATANTE, via canais de atendimentos exigidos no Termo de referência deste certame. 

 
 

7.4. Do Pagamento 

 
A.A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos bens, nos 

termos abaixo. 

B. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar 

toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

C. Cada item só será pago após a entrega / instalação / configuração, onde o pagamento será 

feito atendendo os prazos estipulados pelos procedimentos administrativos. 

D. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

E.A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme 

este Termo de Referência 

F.A Nota Fiscal ou Fatura 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. 

G. 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. 

H. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

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; 

d. o período de prestação dos serviços; 

e. o valor a pagar; e 

f. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

I. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 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. 

 
 

 

A estimativa de preço será derivada de propostas de fornecedores na modalidade de investimento para 

aquisição de bens, conforme estudo de TCO, que consta no documento de Estudo Técnico Preliminar, 



 

 

9 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

10 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11 – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

12 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

se mostrou mais aderente devida a especificidade da solução solicitada, pouca maturidade na adoção 

de tecnologias que podem auxiliar na proteção dos sistemas críticos, e por haver poucas opções 

disponíveis no mercado que atendem a todas essas expectativas. Após pesquisas no SIASG, não se 

obteve solução em que se contempla as necessidades da Universidade. 

 
 

Id 

. 

Descrição do Bem ou Serviço Quantida 

de 

Unidade 

de 

medida 

Valor Unitário 

Máximo 

Valor Total 

Máximo 

1 Servidor hiperconvergente tipo 1 6 UND R$ 743.743,73 R$ 

4.462.462,38 

2 Servidor hiperconvergente tipo 2 6 UND R$ 405.375,30 R$ 

2.432.251,80 

3 Software para gerenciamento 

centralizado 

12 UND R$ 24.999,85 R$ 299.998,20 

4 Instalação/expansão de servidor 

hiperconvergente 

12 UST R$ 9.272,82 R$ 111.273,84 

5 Treinamento oficial do fabricante de 

hiperconvergência 

6 UND R$ 12.774,57 R$ 76.647,42 

6 Software de backup 16 UND R$ 26.202,18 R$ 419.234,88 

7 Renovação do contrato de suporte 

existente 

1 UND R$ 350.629,27 R$ 350.629,27 

 
 

 

Por se tratar de uma aquisição realizada no Sistema de Registro de Preços, a fonte de recursos será 

informada no momento da contratação/aquisição. Ressalta-se que este valor trata-se do valor total 

estimado da Ata, não indicando assim que este será o valor total a ser dispensado pela Administração 

para aquisição dos bens, podendo estes serem feitos de forma escalonada, conforme recurso 

orçamentário disponibilizado. 

 
 

 

O contrato vigorará por 12 meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

por períodos iguais e sucessivos, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a 

Administração, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993. 

A prorrogação do contrato dependerá da verificação da manutenção da necessidade, economicidade e 

oportunidade da contratação, acompanhada da realização de pesquisa de mercado que demonstre a 

vantajosidade dos preços contratados para a Administração. 

 
 

 

Não é aplicável. 
 

 

 

12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação 



 

 

De acordo com o Art. 1º do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, por tratar-se de aquisição 

de bens e a contratação de serviços comuns, esta licitação deve ser realizada na modalidade de 

Pregão, na forma eletrônica, com julgamento pelo critério de menor preço por item, para a seleção da 

proposta mais vantajosa, utilizado para compras e serviços de modo geral e para contratação de bens 

e serviços de informática. 

 
 

12.2 Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência 

 
Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas na ordem crescente dos preços ofertados e 

aceitáveis, será aceita a proposta de MENOR VALOR POR LOTE, respeitados os critérios para 

classificação estabelecidos neste Edital, cuja proposta deverá estar em conformidade com o contido no 

Termo de Referência – Anexo I e Especificações Técnicas - Anexo II do Edital e cujo envio deverá ser 

efetuado após a convocação pelo pregoeiro. 

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, bem como, a 

aplicação das regras do direito de preferência para os bens de informática e automação, disposto no 

Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010. 

Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de licitantes 

não enquadradas nos conceitos abrangidos pela LC 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.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 05 

(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) 

B.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); 

C. No caso de equivalência dos valores 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), desde que observadas as demais disposições a seguir. 

Depois de observadas as regras prevendo a aplicação das preferências descritas nos subitens acima, 

será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991 

e no Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, para os fornecedores de bens, observada a seguinte 

ordem: 

A. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 

Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

B. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

C. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo 

Federal 



 

 

13 – DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO 

Para o exercício do direito de preferência, os 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. 

A efetiva comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados, será 

feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais 

regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 

de dezembro de 2006, os quais deverão ser enviados quando solicitado pelo Pregoeiro ou pelo sistema 

eletrônico Comprasnet. 

 
 

12.3 Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação 

 
A. Comprovar pertencer ao ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, através de cartão 

CNPJ, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta Comercial. 

B. Deve apresentar comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por 

meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

 
 

 

 
A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 1028, de 02 de Agosto 

de 2021. 

Conforme o §6º do art. 12 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Termo de Referência ou Projeto 

Básico foi assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, composta pelos servidores: Dirlana 

da Silva da Silveira (Analista de Tecnologia da Informação 2011617), (Samir Patrice batista da silva 

Analista de Tecnologia da Informação 1025004), Renato de Moraes Nery (Administrador 1235642) e 

pela autoridade máxima da Área de TIC o servidor José Alipio Diniz de Moraes Junior (Diretor do Núcleo 

de Tecnologia da Informação 1452486), e aprovado pela autoridade competente o Sr. SELONIEL 

BARROSO DOS REIS (Pró-reitor de Administração 1125822). 

Macapá, 04 de Agosto de 2021. 



 

ITEM 1. SERVIDOR HIPERCONVERGENTE TIPO 1

1) Appliance deve atender integralmente aos “Requisitos gerais da solução de hiperconvergência”,

listados neste TR.

2) Deve ser composto por um chassi modular, padrão 19”.

3) Cada chassi deverá possuir 2 (duas) fontes de alimentação redundantes do tipo hot-swap, sendo

que, na ocorrência de falha de uma delas, o sistema deverá permanecer funcionando em plena

capacidade.

4) Cada servidor físico (nó) deverá ser fornecido com no mínimo a seguinte configuração bruta:

a) 2 (dois) processadores físicos padrão x86. Cada processador deve possuir, no mínimo, 16

(dezesseis) cores físicos, frequência base de 2.90 GHz – Intel Xeon Gold 6226R ou superior.

b) 768 GB (setecentos e sessenta e oito) de memória RAM.

c) 7,68 TB (sete vírgula sessenta e oito) de armazenamento bruto em discos de estado sólido.

d) 48 TB (quarenta e oito) de armazenamento em disco rígido.

e) Deve acompanhar pelo menos 1 (uma) placa de vídeo (GPU) com 16 GB GDDR6 e 2560

Nvidia CUDA  Cores.

f) 2 (duas) portas SFP+.

g) 1 (uma) porta Gigabit Ethernet padrão 1000Base-T dedicada ao módulo de gerenciamento

IPMI.

5) Deve permitir a expansão do cluster Nutanix NX com Acropolis Hypervisor (AHV) existente.

6) Todos os componentes de hardware e software deverão estar devidamente licenciados e

suportados por 3 (três) anos

ITEM 2. SERVIDOR HIPERCONVERGENTE TIPO 2

1) Appliance deve atender integralmente aos “Requisitos gerais da solução de hiperconvergência”,

listados neste TR.

2) Deve ser composto por um chassi modular, padrão 19”.

3) Cada chassi deverá possuir 2 (duas) fontes de alimentação redundantes do tipo hot-swap, sendo

que, na ocorrência de falha de uma delas, o sistema deverá permanecer funcionando em plena

capacidade.

4) Cada servidor físico (nó) deverá ser fornecido com no mínimo a seguinte configuração bruta:

a) 2 (dois) processadores físicos padrão x86. Cada processador deve possuir, no mínimo, 8

(oito) cores físicos e frequência base de 3.2 GHz – Intel Xeon Silver 4215R ou superior.

b) 192 GB (cento e noventa e dois) de memória RAM.

c) 7,68 TB (sete vírgula sessenta e oito) de armazenamento em SSD.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

     ANEXO II



d) 48 TB (quarenta e oito) de armazenamento em discos HDD.

e) 2 (duas) portas SFP +.

f) 1 (uma) porta Gigabit Ethernet padrão 1000Base-T dedicada ao módulo de gerenciamento

IPMI.

5) Deve permitir a expansão do cluster Nutanix NX com Acropolis Hypervisor (AHV) existente.

6) Todos os componentes de hardware e software deverão estar devidamente licenciados e

suportados por 3 (três) anos.

ITEM 3. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO

1) Consiste em fornecimento de licença de Nutanix Prism Pro com 3 anos de subscrição.

ITEM 4. INSTALAÇÃO/EXPANSÃO DE SERVIDOR HIPERCONVERGENTE

1) Deve compreender a desembalagem e montagem de todos os componentes que integram a

especificação dos equipamentos, a instalação física em rack padrão 19”, conexão à rede de

dados e alimentação elétrica.

2) Deve incluir o serviço de expandir o cluster existente, sem parada do ambiente de produção.

3) Não compreende o fornecimento de materiais ou serviços para a instalação ou adequação de

infraestrutura de dados ou elétrica.

4) Devem ser realizados todos os ajustes de hardware e software necessários ao funcionamento

dos equipamentos.

5) Todas as atualizações de firmware ou qualquer outro software componente da solução, para a

versão mais atualizada disponível ou a última compatível com as demais soluções deste lote e

considerada estável.

6) Habilitação de licenças que porventura sejam adquiridas e recursos do equipamento que serão

utilizados no projeto.

7) Não compreende a instalação das aplicações, bem como a configuração das máquinas virtuais e

migração de dados.

8) A instalação e configuração deverá ser realizada por técnico devidamente certificado pelo

fabricante da solução de hiperconvergência. Para fins de comprovação do atendimento a essa

exigência, o proponente deverá apresentar, na fase de habilitação, certificado válido e

comprovante de vínculo profissional (cópia de CTPS assinada ou contrato de trabalho) de pelo

menos 2 profissionais.

ITEM 5. TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE DE HIPERCONVERGÊNCIA

1) O treinamento deve compreender o repasse de conhecimento por meio de explicações técnicas

feitas de forma detalhada e documentada visando demonstrar aos técnicos da CONTRATANTE as

funcionalidades, recursos, configurações e técnicas para diagnóstico e solução de problemas de

primeiro nível.



2) Deverá ser fornecido material e certificado, sendo que o treinamento deverá ter duração

suficiente para internalização do conhecimento nas ferramentas e operação técnica da solução.

3) O treinamento deverá ser agendado com antecedência mínima de 15 dias de forma a

possibilitar o devido planejamento de local e período de realização dentro da disponibilidade da

CONTRATANTE.

4) Deverá ser fornecido um “voucher” por aluno (unidade) referente ao treinamento oficial do

fabricante da solução de hiperconvergência.

5) O treinamento oficial deverá ser ministrado em um centro credenciado pelo fabricante da

solução de hiperconvergência.

6) A CONTRATADA deverá fornecer apenas o voucher do treinamento oficial. Todos os demais

custos serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

ITEM 6. SOFTWARE DE BACKUP

7) Deve fornecer proteção de dados nativa para aplicativos e dados de missão crítica em ambientes

hiperconvergentes, garantindo consistência de dados e facilidade de recuperação.

8) Deve possuir recurso de descoberta automática de máquinas virtuais e aplicações.

9) Deve ser baseado em appliance virtual, implantado por meio do console de gerenciamento do

cluster hiperconvergente.

10) Deve possibilitar a proteção de máquinas virtuais, aplicações e sistemas de arquivos (file

shares).

11) Deve possibilitar a configuração de diferentes políticas de backup por VM. A solução deve

disponibilizar pelo menos 3 (três) políticas de backup pré-definidas e suportar políticas

customizadas.

12) Deve possibilitar a configuração de agendamentos de backup baseados em RPOs (Recovery

Point Objectives).

13) Deve possibilitar o apontamento para qualquer repositório conectado em rede, bem como

nuvem pública, sendo compatível com pelo menos os seguintes protocolos:

a) iSCSI;

b) NFS;

c) SMB;

d) S3;

e) Azure.

14) Deve possibilitar o gerenciamento e configuração por interface web.

15) Deve ser compatível com a plataforma de virtualização Acropolis Hypervisor utilizada na

universidade.

16) Deve possibilitar a criação de clones de máquinas virtuais, possibilitando a restauração do

clone localmente ou em uma nova localização (outro cluster).

17) Deve incluir a implementação da ferramenta no ambiente existente.

18) Deve acompanhar 3 (três) anos de suporte do fabricante.



ITEM 7. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SUPORTE EXISTENTE

1) Deve ser fornecido a renovação do contrato de suporte de 3 nós NX-6135-G5 até

30/10/2023, conforme política de renovação disponível no link abaixo, sendo esta data o

último dia de suporte da plataforma G5.

a) http://download.nutanix.com/misc/EOS-EOL-Notice-for-Broadwell-G5-Platforms.pdf

2) Números de série dos equipamentos a serem cobertos pelo suporte:

a) Block Serial  18SM52300323

b) Block Serial  18SM52300325

c) Block Serial  18SM52300326

http://download.nutanix.com/misc/EOS-EOL-Notice-for-Broadwell-G5-Platforms.pdf
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2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

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

X 
Especificação Marca  

(se exigida no 
edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidade Valor Un Prazo garantia 
ou validade 

        

 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta 

como anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1    Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

independentemente de transcrição.

Pregão nº  ........../2021,  que  é  parte  integrante  desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,

,  especificado(s)  no(s)  item(ns)..........  do  .......... Termo  de Referência,  anexo  ......  do  edital  de

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

1. DO OBJETO

seguir:
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 
sujeitando-se  as  partes  às  normas  constantes  na  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  e  suas 
ela(s)  alcançada(s)  e  na(s)   quantidade(s)   cotada(s),  atendendo  as  condições  previstas  no  edital, 
os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por 
nº ......./2021, publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS
nº  209.005.202-30,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  644.814-SSP/AP,  considerando  o 
de setembro de 2018, publicada no D.O.U nº 184 de 24 de setembro de 2018, inscrito(a) no CPF sob o 
reitor de Administração, SELONIEL BARROSO DOS REIS, nomeado(a) pela Portaria nº 1610 de 21 
Macapá, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 34.868.257/0001-81, neste ato representado(a) pelo(a) Pró- 
A Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, com sede no Estado do Amapá, na cidade de 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... / 2021

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
                   ANEXO III
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6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

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

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

7.1.1. 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, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
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órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 

do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais 

condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º 

do Decreto nº 7892/13. 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 

contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 

8.3.2.  contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o 

menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, 

de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 
participantes (se houver).  

Macapá-AP, XX de XXX de 2021 

 

 

Fundação Universidade Federal do Amapá FORNECEDOR 

CNPJ: XXXXXX/0001-10 

 

A. N. GOMES EIRELI, CNPJ:34.642.561/0001-06 

 

 

 
SELONIEL BARROSO DOS REIS 

Pró-Reitor de Administração 
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