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PREGÃO ELETRÔNICO  

INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021. 
(Processo Administrativo n°25382.000206/2021-56) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, por meio 
do INSTITUTO AGGEU MAGALHAES, setor de licitações através da Pregoeira ANA CRISTNA 
NOVAES MAIA CHAGAS, sediado a Av. Moraes Regos SN – Campus da UFPE – Cidade Universitaria- 
Recife/PE, realizará licitação,  na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução 
Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 
de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
Lei complementar: Decreto 8184/2014 e decreto 7903/13 margem de preferencia 

 

Data da sessão:28/06/2021 

Horário: 09:00hs 

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

1. DO OBJETO 

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

de  equipamentos computacionais para o desenvolvimento, andamento e entrega de resultados 

em tempo apropriado a serem utilizados no projeto de vigilância genômica do SARS-CoV-2 

coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

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

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação 

abaixo: 

Gestão/Unidade:  254443 

Fonte:6329032281 

Programa de Trabalho: 195692  

Elemento de Despesa:  449052 
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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, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

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

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 

se tornem desatualizados. 

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

no momento da habilitação 

 

4. 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. Para os itens 02 a 07, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para 

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

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.3.5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo 

de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

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

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

 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 

42 a 49;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas 

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

prosseguimento no certame; 

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

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte. 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

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

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

dos critérios de preferência. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 
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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 abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

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

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação 

e julgamento da proposta. 

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

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

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

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo 

de garantia,;  

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

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)  dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

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

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

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

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para 

a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 

71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6.7. No caso de discrepância entre a descrição contida no comprasnet (CATMAT) e no Termo 

de referência, prevalecerá o descrito no Termo de referência 

 

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 ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

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

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. 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  R$ 50,00 (cinquenta reais). 
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7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

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 tempo 

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

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação.  

7.18. 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 ao item 1 não exclusivo 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. 
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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. no pais; 

7.26.2. por empresas brasileiras;  

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

no País; 

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.27. 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 previstas neste 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  02 

(duas) horas , envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 

e já apresentados.  

 

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

proposta. 

7.30. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A 

da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, 

conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

7.30.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos 

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 

pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 

2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes 

empresas na mesma situação. 
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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 do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 

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

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo 

exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

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

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.3. 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; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

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

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

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 

caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

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

pelos demais licitantes. 

8.9. No item 1 não exclusivo 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 
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nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 

45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.10. 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;  

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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. 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. 

 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por 

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

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 

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

9.2.1. 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  02 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

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

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

integridade do documento digital. 

9.5. 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 diferenças de números 

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

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

 

9.8. 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; 
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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. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 

o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

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

decreto de autorização; 

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 estadual, 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 Estadual 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 estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

9.10. Qualificação  Econômico-Financeira. 

9.10.1. Certidão negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica 
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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 fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 

Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

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

social/estatuto social. 

9.10.2.4.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. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

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

(LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4. 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, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10 (dez por 

cento) do valor ofertado pelo licitante.   

9.11. 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. 

9.12. 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. 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 
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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. 

9.14. 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.  

9.15. 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. 

9.16. 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. 

9.17. 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. 

9.18. 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. 

9.18.1. 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. 

 

9.19. 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 

02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. conter 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, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
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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. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. 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. 
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12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

reaberta. 

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

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. 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 GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  

15.1. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação, 
complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de 
Referência. 

 

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. 
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16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (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 ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de de 05 (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 prazo de vigência da contratação  é de 36 (trinta e seis) meses contados a partir 

da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por um período igual e sucessivo, 

limitado a 12 (doze) meses, de acordo com o estabelecido no art. 57, inciso IV, da 

Lei nº 8666/93, desde que haja preços e condições mais vantajosas para a 

Administração Pública, conforme Termo de referencia 

16.4. 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.  

16.4.1. 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. 

16.4.2. 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. 

16.5. 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. 

16.6. 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 REAJUSTAMENTO 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. 
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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. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

21.1.  Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento:  

21.1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 

nº 10.520, de 2002 e da Portaria nº 150/2019-COGEAD, que versa sobre as 

condutas e a dosimetria na aplicação das penalidades de impedimento de licitar e 

contratar previstas no art. 7º da Lei n º10.520/2002 (anexo IV), no âmbito da 

FIOCRUZ a Contratada que: 

21.1.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

21.1.1.2.  Ensejar o retardamento da execução do objeto 

21.1.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

21.1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

21.1.1.5. Cometer fraude fiscal; 

21.1.1.6.  Não mantiver a proposta; 

21.1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

21.1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

21.1.2.2. Multa moratória de 0,3% (três decimo por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

21.1.2.3. Multa compensatória de 8% (oito por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

21.1.2.4.  Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 
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21.1.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

21.1.2.6.  Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

21.1.2.7.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados; 

21.1.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

21.1.3.1.  Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

21.1.3.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

21.1.3.3.  Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados; 

21.1.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

a Lei nº 9.784, de 1999. 

21.1.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

21.1.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

de Referência. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl@cpqam.fiocruz.br , ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Prof Moraes Rego 

SN – Campus da UFPE- Cidade Universitaria Recife/PE, seção Protocolo 

22.3. 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. 

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

certame. 

22.5. 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. 

mailto:cpl@cpqam.fiocruz.br
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22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

certame. 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

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

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. 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.   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. 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. 

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

23.6. 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.  

23.7. 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. 

23.8. 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. 

23.9. 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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

WWW.CPQAM.FIOCRUZ.BR , WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR E 

WWW.PEF.FIOCRUZ.BR, os autos do processo administrativo estão disponives no sistema 

SEI, SEI.FIOCRUZ.BR com vista franqueada aos interessados. 

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

http://www.cpqam.fiocruz.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.pef.fiocruz.br/
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23.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

23.12.2. ANEXO II – Minuta de TERMO DE CONTRATO. 

23.12.3.  ANEXO III – PROPOSTA PRO FORMA 

23.12.4. ANEXO IV - Portaria 150/2019 -COGEAD – Aplicação de penalidades 

 

Recife , .14 de Junho de 2021 

 

SINVAL PINTO BRANDÃO FILHO 

Diretor do IAM/FIOCRUZ-PE 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Processo nº 25382.000206/2021-56 

PE 06/21 

Referência: Arts. 12 a 24 IN SGD/ME Nº 1/2019 

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
O objeto da contratação deste termo refere-se à aquisição de equipamentos computacionais para o 
desenvolvimento, andamento e entrega de resultados em tempo apropriado a serem utilizados no 
projeto de vigilância genômica do SARS-CoV-2 coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz. 
Esses itens serão utilizados pelos colaboradores do projeto possibilitando a realização de análises de 
bioinformática de larga escala, com os milhares de genomas que estão sendo gerados pela Rede 
Genômica Fiocruz, a partir dos diferentes estados brasileiros. 

  

Id. Descrição do Bem ou Serviço 

Código 
CATMAT/ 

CATSER 

Item do 
PGC / 
PAC 

Quantidade 

1 

Computador Desktop do tipo Workstation, processador Intel 
Xeon mínimo de 3,60 Ghz 16MB, Memória RAM de 32 GB, 
DDR4, HD SSD de mínimo de 512 GB para Start e um HD 
mínimo de 1 TB SATA, 

Mouse óptico USB, teclado ABNT2 com conexão USB, Fonte de 
500W, pelo menos 2 portas USB 2.0, entrada HDMI, entrada 
para microfone e caixa de som, com 2 monitores de 20 LCD/LED 
de 20” no mínimo. 

Windows 10 Pro instalado 

  

463987 2028 10 

2 

• Notebook (tipo 1), Processador Intel® Core™ i7 

• Windows 10 Pro 

• Placa de vídeo Intel® Graphic 

• Tela de 13.4" 

• HD SSD de 1TB 

• Memória RAM de 16GB 

462904 2030 3 

3 

• Notebook (tipo 2), Processador Intel® Core™ i5 

• Windows 10 Pro 

• Placa de vídeo Intel® Graphic 

• Tela de 13.4" 

• HD SSD de 1TB 

• Memória RAM de 16GB 

462904 2031 2 



__________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras 
Atualização: Julho/2020 

 

4 

Monitor de computador 

Tipo LED ou LCD 

20 polegadas 

Cabo de Força, HDMI, USB e DP 

Resolução desejada 1920 x 1080 

  

463272 2032 3 

5 

Nobreak de 700 Va 

Com 6 baterias internas 

Entrada de tensão bivolt 110v / 220 v 

Saida de tensão 110v 

  

331262 2033 19 

6 

Switch Ethernet tecnologia 10GbE Ethernet 

Com o fornecimento de um Par de GBIC/Transceiver 10GbE 
10Km – MonoFibra ou DualFibra 

  

331262 1101 1 

7 

Nobreak 15 Kva par ao cluster 

Dupla ISO + Módulo Externo 40Baterias 

331262 2033 1 

  

2 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC 
Os itens da solução se encontram com as suas descrições detalhadas no ANEXO I. 

3 – JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 
3.1. Contextualização e Justificativa da Contratação 
Os equipamentos serão utilizados para processar a análise dos dados de sequenciamento do 
genoma do vírus SARS-CoV-2, isolado de amostras de pacientes com Covid-19, cujas etapas de 
sequenciamento são realizadas sequenciador Illumina MiSeq e NovaSeq instalado na instituição. A 
justificativa é evidente frente a atual pandemia da doença. O sequenciamento dos genomas de várias 
linhagens virais terá um papel central no enfrentamento da pandemia e também na implementação 
das medidas para contê-la. No momento, o IAM já possui um cluster computacional compatível com a 
quantidade de dados gerados pelo sequenciador Miseq e NovaSeq e com a capacidade de 
armazenar e analisar com rapidez que o momento requer. Apesar disso, o tempo para obter os 
resultados dos genomas virais é crucial neste momento de pandemia. A aquisição destes 
equipamentos irá agilizar as análises oriundas do sequenciador e cluster possibilitando análises mais 
locais pelos diferentes colaboradores do projeto o que permitirá entregar resultados mais refinados 
em tempo apropriado a serem utilizados na tomada de decisão para o controle da pandemia. 
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3.2.Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais 

        ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS E AO PDTIC 2021-2022 

        Ao se desenvolver o PDTI de 2021, em 2020, não havia a perspectiva, e nem a demanda, para 
um projeto de monitoramento do Genoma do SARS-Cov-2. 

       Devido à pandemia, em 2020, foi iniciado um processo de aquisição de um cluster computacional 
para o núcleo de bioinformática instalado no IAM. Este Cluster chegou no final de janeiro de 2021 e 
foi instalado e colocado em operação em Março de 2021, em conjunto com o sequenciador 
ILLUMINA já em funcionamento também no IAM. 

      Quando foi editada a medida provisória Nº 1.032, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021, concedendo 
recursos para o estudo do genoma do SARS-CoV-2, foi elaborado e aprovado o projeto de Vigilância 
Genômica do vírus SARS-CoV-2 "Monitoramento genômico do SARS-CoV-2 e VOCs (Variants of 
Concern) face às condições epidemiológicas emergentes no Brasil através da Rede Genômica 
Fiocruz" uma demanda direta da Ministério da Saúde, para a aquisição de insumos e equipamentos 
laboratoriais e computacionais para empenho em no máximo 4 meses. 

    Por este motivo, esta aquisição não estava prevista do PDTI de 2021. 

  

3.3. Estimativa da demanda 

Item Descrição/Especificação Técnica Un Qtd. 

1 Computador Desktop do tipo Workstation Computador 10 

2 Notebook (tipo 1), Processador Intel® Core™ i7 Notebook 3 

3 Notebook (tipo 1), Processador Intel® Core™ i5 Notebook 2 

4 Monitor de computador Monitor 3 

5 Nobreak de 700 Va Nobreak 19 

6 Switch Ethernet tecnologia 10GbE Ethernet Switch 1 

7 Nobreak de 15 Kva Nobreak 1 

Valor total estimado da aquisição:  R$ 244.434,36 

  

. Parcelamento da Solução de TIC 
Não se aplica. 
3.5. Resultados e Benefícios a Serem Alcançados 
Os resultados a serem obtidos com os equipamentos adquiridos são genomas de alta qualidade que 
permitirão análises sobre as linhagens do corona vírus em circulação nos diferentes estados 
brasileiros. Além disso, será possível identificar rapidamente mutações de preocupação e comunicar 
os gestores para a tomada de decisão rápida para conter a pandemia. 

4 – ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. Requisitos de Negócio 
4.1.1 Permitir o desenvolvimento, andamento e entrega de resultados, em tempo apropriado, para o 
projeto de vigilância genômica do SARS-CoV-2. 
 
4.2.1 Realizar Análises de larga escala pelos colaboradores da Rede Genômica Fiocruz 
(http://www.genomahcov.fiocruz.br/), usando os milhares de genomas gerados pela Rede, a partir dos 
diferentes estados do Brasil. 
4.2. Requisitos de Capacitação 
Não se aplica. 
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4.3. Requisitos Legais 
4.3.1 IN 01 de 2019 – Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da 
Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. 
4.3.2 Guias de Boas Práticas para Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação – TI. 
4.3.3 Orientação Técnica nº 01/2010 – TI Controle. 

 
4.4. Requisitos de Manutenção 
4.4.1 Os equipamentos a serem adquiridos devem possuir garantia por um período de 36 (trinta e 
seis) meses, com cobertura em todo o território nacional, para reposição de peças danificadas, mão 
de obra de assistência técnica e suporte, com serviço de suporte no local, no próximo dia útil, após 
diagnóstico e troubleshooting feito por telefone em horário comercial. 
4.4.2 No caso da necessidade da visita técnica no local, os técnicos da contratada deverão ficar à 
disposição, pelo menos, de segunda à sexta-feira, exceto em feriados nacionais, das 8h às 18h, 
horário local, devendo o respectivo agendamento ser aceito até pelo menos o dia útil anterior até às 
17hs. 
4.4.3 Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça 
defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade de 
substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo se e quando o defeito for provocado por uso 
inadequado dos equipamentos. 
4.4.4 Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e 
exclusivamente onde se encontram (ON-SITE). 
4.4.5 Esta modalidade de cobertura de garantia deverá, obrigatoriamente, entrar em vigor e prática a 
partir da data de comercialização (recebimento e posterior pagamento) dos equipamentos e não 
serão aceitos, em hipótese alguma, outros condicionantes para o início da mesma como auditorias, 
estudos ou avaliações técnicas prévias, aplicações de recomendações por parte da contratada etc. 
4.4.6 Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante, que permita verificar a 
garantia do equipamento através da inserção do seu número de série ou PARTNUMBER. 
4.4.7 Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos da 
CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de Internet 
segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas. 
4.5. Requisitos Temporais 
Em virtude da urgência e da necessidade de prover a qualidade e velocidade na prestação de 
serviços para o IAM e, em consequência, atender posteriormente a demanda da Fiocruz e dos 
estados componentes do projeto e para que não ocorra atraso na prestação dos serviços públicos, a 
definição do prazo de entrega deverá ser o mínimo necessário para que a CONTRATADA tenha 
condições de entrega. Desse modo, as quantidades especificadas nas ordens de fornecimento de 
bens, devem possuir o prazo de 30 (trinta) dias úteis contados a partir de encaminhamento da Ordem 
de Fornecimento de Bens, com possibilidade de prorrogação de até 15 (quinze) dias corridos, desde 
que a solicitação seja feita antes do término do primeiro prazo e também seja autorizada pela 
CONTRATANTE. 
4.6. Requisitos de Segurança 
4.6.1 Para os computadores e notebooks, os mesmos devem possuir a funcionalidade de segurança, 
baseada em hardware, que garanta a operação dos equipamentos com firmwares e BIOS com 
versões verificadas livres de malware" 

4.7.2 Para os computadores e notebooks, os mesmos devem possuir a funcionalidade de checagem 
e recuperação automática de firmware e BIOS, para versão de fábrica ou previamente verificada, 
para evi-tar alterações não desejadas, como Malwares. 
4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais 
4.7.1 Conformidade com as normas IEC 60950(adotada pelo INMETRO) ou similar emitido pelo 
INMETRO (NBR5426) ou UL 60950. 
4.7.2 O modelo deve ser certificado com FCC e CE classe A ou B, desenvolvido e testado na 
imunidade a descargas eletroestáticas em conformidade com o padrão IEC (International 
Electrotechnical Commission) 61000-4-2, CISPR 32 e CISPR 24. 
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4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnológica 
Não se aplica. 

 
4.9. Requisitos de Projeto e de Implementação 
Não se aplica. 

 
4.10. Requisitos de Implantação 
Não se aplica. 

 
4.11. Requisitos de Garantia 
4.11.1 A Contratada deverá prestar serviços de atendimento técnico e garantia, através do Fabricante 
da Solução, em todos os itens descritos no Termo de Referência, pelo período de 36 (trinta e seis) 
meses, a contar da data do recebimento definitivo dos produtos e serviços, compreendendo, entre 
outros. 
4.11.2 Manutenção corretiva de hardware e/ou firmware dos produtos fornecidos na solução incluindo 
a reparação de eventuais falhas, mediante a substituição de peças e componentes por outros de 
mesma especificação, novos de primeiro uso e originais, de acordo com os manuais e normas 
técnicas específicas para os mesmos. 
4.11.3 No caso da necessidade da visita técnica no local, os técnicos da contratada deverão ficar à 
disposição, pelo menos, de segunda à sexta-feira, exceto em feriados nacionais, das 8h às 17h, 
horário local, devendo o respectivo agendamento ser aceito até pelo menos o dia útil anterior até às 
17hs. 
4.11.4 Deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, 
comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema. 
4.11.5 Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou 
peça defeituosa, após a conclusão do respectivo analista de atendimento de que há a necessidade 
de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo se e quando o defeito for provocado por uso 
inadequado dos equipamentos. 
4.11.6 Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão executados somente e 
exclusivamente onde se encontram (ON-SITE). 
4.11.7 Possuir recurso disponibilizado via web, site do próprio fabricante, que permita verificar a 
garantia do equipamento através da inserção do seu número de série. 
4.11.8 Oferecer serviço e ferramentas de diagnóstico e troubleshooting remotos na qual os técnicos 
da CONTRATADA se conectam diretamente ao sistema do usuário através de uma conexão de 
Internet segura para agilizar e melhorar o processo de solução de problemas. 
4.11.9 Atualizações corretivas e evolutivas de software e firmware. 
4.11.10 Caso o equipamento incorpore software de propriedade de outros fabricantes, todo suporte 
deve ser feito pela Contratada (ponto único de contato para suporte). 
4.11.11 Ajustes e configurações conforme manuais e normas técnicas do fabricante. 
4.11.12 Demais procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de 
funcionamento. 
4.11.13 Assistência técnica especializada para investigar, diagnosticar e resolver incidentes e 
problemas relativos aos produtos fornecidos. 
4.11.14 Fornecimento de informações e esclarecimentos de dúvidas sobre instalação, administração, 
configuração, otimização, troubleshooting ou utilização dos produtos adquiridos. 
4.11.15 A garantia de 36 (trinta e seis) meses, para todos os equipamentos ofertados na proposta, 
deverá ser comprovada pelos fabricantes dos equipamentos (por meio de site, portal ou 
documentação). 
4.11.16 Todos os equipamentos ofertados na proposta, pelo licitante, devem possuir atualizações e 
correções para, no mínimo, mais 12 (doze) meses, considerando a data da entrega dos mesmos.. 
4.11.17 Os serviços de atendimento técnico deverão ser prestados 8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) 
dias por semana, no local onde os equipamentos se encontrarem instalados (on site), por técnicos 
devidamente habilitados e credenciados pelo fabricante, com nível de certificação compatível com as 
atividades a serem executadas, e sem qualquer ônus adicional. 
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4.11.18 A Contratada deverá disponibilizar canal de atendimento para abertura de chamados técnicos 
8 (oito) horas por dia, 5 (cinco) dias por semana, mediante número 0800 ou número local (nas 
cidades onde se encontrarem instalados os equipamentos). 
4.11.19 Para cada chamado técnico, a Contratada deverá informar um número de controle (protocolo) 
para registro, bem como manter histórico de ações e atividades realizadas. 

 
4.12. Requisitos de Experiência Profissional 
O suporte deverá ser prestado pelo fabricante da solução de TI ou por empresa autorizada pelo 
fabricante. 

4.13. Requisitos de Formação da Equipe 
Não se aplica. 

 
4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho 
Não se aplica. 

 
4.15. Requisitos de Segurança da Informação 
Não se aplica 

 
4.16. Outros Requisitos Aplicáveis 
4.16.1 Requisitos de capacitação 
Não se aplica. 
4.16.2 Requisitos Legais 
IN 01 de 2019 - Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação 
pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação e 
Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. 
4.16.2.1 Guia de Boas Práticas para Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação – TI. 
4.16.2.2 Orientação Técnica nº 01/2010 – TI Controle. 

5 – RESPONSABILIDADES 
5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE 
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na proposta comercial e demais anexos; 
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido em um prazo de até 30 (trinta) dias 
após o recebimento da notificação por escrito; 
d) Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos; 
e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Termo de Referência e seus anexos; 
f) A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer 
dano direto causado à Contratante em decorrência de ato exclusivo e comprovado da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados; 
5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA 
a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos 
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 
b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes neste Termo de Referência e seu anexo, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 
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validade; 
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
d) Reparar ou corrigir, às suas expensas, o objeto com avarias ou defeitos, desde que a Contratante 
não tenha concorrido para a avaria ou defeito em questão; 
e) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
g) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
h) Observar que os equipamentos obrigatoriamente devem ser novos e sem uso anterior; 
i) Ofertar modelos que estejam em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de 
entrega proposta; 
j) Efetuar a entrega em embalagem original de fábrica (não violada), lacrada; 
k) Apresentar declaração informando que a fonte de alimentação elétrica suporta a configuração 
máxima do equipamento ofertado; 

 
6 – MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6.1. Rotinas de Execução 
6.1.1. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
6.1.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias úteis, quando enviado por endereço 
eletrônico ou ao portador, formulado por Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento encaminhada 
pela Fiocruz, não sendo permitida a entrega fragmentado do item solicitado, salvo se autorizado 
expressamente pela FIOCRUZ, contados do pedido formal da FIOCRUZ. O recebimento deverá ser 
formalmente confirmado pela contratada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, no endereço, 
conforme Ordem de Fornecimento; O recebimento provisório será dado em até 24 horas úteis após a 
entrega dos bens e o recebimento definitivo será dado após conferencia dos bens, em até 36 horas 
úteis. 
6.1.1.2. Não serão aceitos materiais enviados pelo CORREIO/SEDEX. Será de responsabilidade da 
contratada qualquer problema, devolução ou extravio que venha acontecer com a mercadoria; 
6.1.1.3. As únicas variações possíveis de serem aceitas são as decorrentes de atualização 
tecnológica e descontinuidade de produtos, quando poderão ser entregues configurações 
equivalentes ou superiores; 
6.1.1.4. Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do 
equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante, tais como, alterações de 
clock, processadores, características de disco ou memória; 
6.1.1.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 
prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades; 
6.1.1.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 

 
6.1.2. LOCAL DE ENTREGA 
6.1.2.1. Os itens deverão ser entregues no seguinte endereço: 
Instituto Aggeu Magalhães – FIOCRUZ/PE 
Av. professor Moraes Rêgo, S/N, Cidade Universitária – Campus da UFPE 
Recife – Pernambuco 

 
6.1.3. GARANTIA 
Deverá possuir suporte técnico e garantia on-site de 36 (trinta e seis) meses para hardware, firmware 
e software, incluindo atualizações de versões de microcódigo a serem realizados sob 
responsabilidade do FABRICANTE, com atendimento 8x5xNBD (NBD – Next Business Day – próximo 
dia útil) nos casos em que não houver indisponibilidade do equipamento ou degradação da 
performance. 
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6.1.4. DA SUBCONTRATAÇÃO 
Não se aplica. 
6.2. Quantidade mínima de bens 
Especificado no item 3.3 
6.3. Mecanismos formais de comunicação 
Fornecer meios de comunicação de atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por 
semana, para a solicitação de serviços, reparos e solicitações do histórico de acompanhamento do 
processo de reclamação quanto a eventuais falhas nos equipamentos contratados. O contrato com a 
central de atendimento da CONTRATADA se dará por meio de: 
a. Preferencialmente por meio de chamada telefônica gratuita (serviço 0800 da CONTRATADA ou 
número telefônico alternativo informado pela CONTRATADA), software gerenciador de chamados via 
Web (Internet) ou através de envio de correspondência eletrônica corporativa da CONTRATANTE, 
conforme o contrato. 
b. Fornecimento de bens, através de Ordem de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE. 
Outra forma que venha a ser adotada e, com o de acordo entre as partes envolvidas, celebrado em 
Ata de Reunião, e anexado ao Contrato vigente. 

6.3.1. Reuniões, abertura de reclamação, solicitação de relatórios e esclarecimentos em 
conformidade com o equipamento contratado 

Emissor: CONTRATANTE 
Destinatário: CONTRATADA 
Forma de Comunicação: Através de atas de reunião, envio de correspondência eletrônica corporativa, 
carta ou ofício da CONTRATANTE. 

6.3.2. Forma de encaminhamento das ordens de serviço ou fornecimento de bens: 
Software gerenciador de chamados via Web (Internet) ou através de envio de correspondência 
eletrônica corporativa da CONTRATANTE, conforme o contrato. 

7 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
7.1. Critérios de Aceitação 

ID DESCRIÇÃO 

1 

Realizar a convocação da CONTRATADA em até 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do 
contrato, a qual deverá conhecer o plano de inserção da CONTRATANTE; com objetivo de 
conhecer o ambiente físico e tecnológico, dentro do escopo contratado, e absorver o 
conhecimento necessário para entrega dos equipamentos. 

2 

A CONTRATADA deverá participar de reunião inicial, convocada pelo Gestor do Contrato, com a 
participação da Equipe de Fiscalização da CONTRATANTE, do representante legal da 
CONTRATADA, e dos demais interveniente por ele identificado, cuja pauta observará, pelo menos: 

1. Presença do representante legal da CONTRATADA, que apresentará o Preposto da 
mesma. 

2. Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do 
Contrato, nivelando os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, 
Anexos e Termos, bem como, esclarecer possíveis dúvidas. 

3 

Informar a CONTRATADA a observância dos prazos, a contar da data de assinatura do contrato, 
de forma a proceder a todos os ajustes que se mostrarem necessários na logística e atividades 
administrativas, bem como, do fornecimento dos recursos materiais no escopo por meio de 
recebimento provisório e definitivo, bem como os procedimentos a serem observados e adotados, 
de modo a assegurar o alcance das metas estabelecidas. 

4 
Informar a CONTRATADA que o pagamento dos equipamentos contratados efetivamente após o 
aceite definitivo 

5 
A CONTRATADA deve assinar Termo de Ciência, comprovando que a mesma já detém 
conhecimento suficiente e que foram alcançadas as condições técnicas para entrega dos 
equipamentos. 
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7.2. Procedimentos de Teste e Inspeção 
Os equipamentos dos itens 1, 2, 3 , 4, 5 e 7 serão testados por amostragem pelo fiscal do contrato. 

7.3. Níveis Mínimos de Serviço Exigidos 
Não se aplica. 

7.4. Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento 
7.4.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002 e da Portaria nº 150/2019-COGEAD, que versa sobre as condutas e a dosimetria na aplicação 
das penalidades de impedimento de licitar e contratar previstas no art. 7º da Lei n º10.520/2002, no 
âmbito da FIOCRUZ a Contratada que: 
7.4.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 
7.4.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
7.4.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
7.4.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
7.4.1.5. Cometer fraude fiscal; 
7.4.1.6. Não mantiver a proposta; 

7.4.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
7.4.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 
7.4.2.2. Multa moratória de 0,3% (três decimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
7.4.2.3. Multa compensatória de 8% (oito por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 
inexecução total do objeto; 
7.4.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
7.4.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 
7.4.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
7.4.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados; 

7.4.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 
7.4.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
7.4.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
7.4.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados; 

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

7.4.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

7.4.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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7.5. Do Pagamento 
7.5.1. O pagamento será efetuado após a efetiva execução total do objeto do Contrato, em 
pagamento único, mediante crédito em conta corrente após de Nota Fiscal e cumprimento da perfeita 
realização dos serviços e da regularidade fiscal da CONTRATADA. 
7.5.2. Antes do pagamento, a Administração realizará consulta ao SICAF para verificar a manutenção 
das condições de habilitação. 
7.5.3. Constando – se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, advertência, 
por escrito, no sentido de que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. 
7.5.4. O prazo do subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
Administração. 
7.5.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração 
comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 
da CONTRATADA, bem como quanto à existência de sejam acionados os meios pertinentes e 
necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
7.5.6. Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à rescisão do 
contrato em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada à 
CONTRATADA a ampla defesa. 
7.5.7. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente no 
SICAF. 
7.5.8. É vedado à CONTRATADA efetuar pagamento de despesas de transporte e hospedagem dos 
funcionários da CONTRATADA. 

 
8 – ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO 

8.1.- O custo estimado da contratação é de R$  244.434,36 

Item Descrição/Especificação Técnica Un Qtd. Valor Unitário Valor total 

1 Computador Desktop do tipo Workstation Computador 10 12.351,66 123.516,60 

2 Notebook (tipo 1), Processador Intel® Core™ i7 Notebook 3 7.643,72 22.931,16 

3 Notebook (tipo 1), Processador Intel® Core™ i5 Notebook 2 5.094,99 10.189,98 

4 Monitor de computador Monitor 3 839,82 2.519,46 

5 Nobreak de 700 Va Nobreak 19 748,40 1.4219,60 

6 Switch Ethernet tecnologia 10GbE Ethernet Switch 1 34.374,23 34.374,23 

7 Nobreak de 15 Kva Nobreak 1 36.683,33 36.683,33 

Valor total estimado da aquisição:  R$ 244.434,36 

  

9 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
9.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas correão à conta dos recursos 
orçamentários serão designados pela Presidência da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz. 

 
9.2. Estimou-se o valor de R$ 244.434,56 para a aquisição dos equipamentos que irão ser utilizados 
no projeto de vigilância genômica do SARS-CoV-2 

PTRES: 195692 
Fonte de Recurso: 6329032281 
Natureza de despesa: 449052 
UGR: 254443 
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10 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato vigorará por 36 (trinta e seis) meses contados a partir da data da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por um período igual e sucessivo, limitado a 12 (doze) meses, de acordo com o 
estabelecido no art. 57, incisoIV, da Lei nº 8666/93, desde que haja preços e condições mais 
vantajosas para a Administração Pública. 
A prorrogação do contrato também 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. Cabe aqui registrar 
que o prazo de vigência da contratação, não se confunde com o prazo de garantia do produto e a 
vigência está atrelada ao fornecimento, entrega e recebimento dos bens.  

11 – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
        O reajuste de preços não se aplica neste contrato, uma vez que o mesmo é de fornecimento de 
equipamentos com pagamento único.  

12 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitação 
12.1.1. Tomada de preços 
12.1.1.1. Tipo de Licitação: Proposta de Menor Preço; 
12.1.1.2. Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 
12.1.1.3. Caracterização da Solução: Produtos de natureza especifica; 

 
12.2. Justificativa para a Aplicação do Direito de Preferência e Margens de Preferência 
A aquisição dos itens é oferecida por diversos fornecedores no mercado de TIC e apresenta 
características padronizadas e usuais. Assim, imperioso concluir que o serviço é comum, fez que se 
amolda a definição constante no art. 1º, caput e parágrafo único, da Lei n.º 10.520/2002. 

Há margem de preferência: 

 -  Itens 1,2 e 3, de acordo com o Decreto 8.184/2014  

 - Item 4,5 e 7, de acordo com o decreto 8.184/2014 

- Item 6, de acordo com o decreto 7.903/2013 

 
12.3 Critérios de Habilitação 
12.4. Critério de Habilitação (Técnica Operacional) 
12.4.1.1. A licitante deverá comprovar, na fase de habilitação, que possui em seu objeto do contrato 
social atividades de prestação compatível com o objeto licitado. 
12.4.1.2. 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. 
12.4.1.3. A licitante deverá comprovar, no momento da assinatura do contrato, através de carteira(s) 
profissional(ais), que possui, em seu quadro de funcionários, profissional(ais) treinado(s) no tipo de 
solução desejada. 
12.5. Critério de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais 
12.5.1.1. O preço mínimo será aquele ofertado pela empresa vencedora do pregão eletrônico, desde 
que atenda a todas as técnicas e administrativos exigidos neste Termo de Referência (art. 14 da Lei 
8.666/93). 
12.5.1.2. O preço máximo admitido pela Administração será definido através de pesquisa de mercado 
realizada pela STI e DMP (art. 14 da Lei 8.666/93). 
12.5.1.3. Critério de Julgamento. 
12.5.1.4. Menor preço por item. 
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12.6. Critério de composição de Preços 
12.6.1.1. A CONTRATANTE não será responsável e nem efetuará pagamento de remuneração de 
sobreavisos, horas extras ou horário noturno. Cabe à CONTRATADA gerenciar a forma como se 
desincumbirá das obrigações contratuais e das demandas de serviço. A estimativa destes encargos 
já deve estar prevista na proposta da licitante. 
É de total responsabilidade da CONTRATADA as despesas de transporte e hospedagem de seus 
empregados para executarem os serviços solicitados pela CONTRATANTE, sendo vedado a este o 
fornecimento de benefícios à mão de obra terceirizada, tais como vale – transporte e tíquete – 
refeição, diárias ou quaisquer outros emolumentos. 
12.6.1.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, prazo ou qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos 
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar erros materiais e à redução de preços. 

  

ANEXO I – Especificação detalhada do item 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DETALHADAS 

Item 01 
Computadores desktop do tipo Workstation com monitor e peças acessórios 
Processador Intel XEON – Mínimo de 3.8 GHz com tecnologia Intel Turbo 
Cache de 12 MB e 6 núcleos 
Memória RAM: 32 GB, DDR4 com taxa de dados de até 2.666 MT/s 
HD: SSD de 512 GB + 1 HD SATA III de 1 TB 
Fonte: mínimo de 500 W 
Mouse óptico com conexão USB 
Teclado padrão ABNT2, com conexão USB 
Pelo menos 2 portas USB 2.0, entrada HDMI 
Com 2 monitores de 20” no mínimo, LED e ou LCD, com 2 adaptadores Dsiplay port, 2 cabos HDMI, 
com suporte articulado para cada monitor. 
Placas de vídeo para 3D, NVDIA QUADRO P2200, com pelo menos 5GB de memória tipo GDDR5 
Sistema operacional; Windows 10 Pro x64-bits 
 
Item 02 
Notebook do Tipo 1 
Processador: Intel Core i7-1065G7 (1.3 GHz até 3.9 GHz, cache de 8MB, quad-core, 10ª geração) 
Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits - em Português (Brasil) 
Placa de vídeo: Placa de vídeo Intel UHD Graphics 
Tela: Full HD de 13.4" (1920 x 1200) 
Memória RAM: 8GB, LPDDR4 
Armazenamento: SSD de 512GB 
Teclado: Padrão ABNT2, teclado preto retroiluminado com leitor de impressão digital 
Portas: 2 Thunderbolt 3 com fornecimento de energia, DisplayPort (4 faixas de PCI Express Gen 3) 
1 leitor de cartão Micro SD v4.0, 1 Plug para fones de ouvido/microfone de 3,5 mm, 
1 adaptador de USB Type-C para USB-A v3.0 fornecido como padrão 
Câmera: Widescreen HD (720p) 2.25mm webcam 
Áudio e alto-falantes: Alto-falantes estéreos, com ajustes. 
Tomada combinada de fone de ouvido/microfone de 3,5 mm com surround virtual 3D 360º do Waves 
NX e head tracking por meio de fones de ouvido 
Dois microfones de matriz com tecnologia Waves MaxxVoice Pro e suporte a VoIP - compatível com 
Cortana Far Field 
Wireless: Placa de rede Wireless + Bluetooth 5. 
Bateria: Bateria de 4 células e 52Whr (integrada) 

Item 03 
Notebook do Tipo 2 
Processador: Intel Core i5-1035G1 (1 GHz até 3.6 GHz, cache de 6MB, quad-core, 10ª geração) 
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Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits - em Português (Brasil) 
Placa de vídeo: Placa de vídeo Intel UHD Graphics 
Tela: Full HD de 13.4" (1920 x 1200) 
Memória RAM: 8GB, LPDDR4 
Armazenamento: SSD de 512GB 
Teclado: Padrão ABNT2, teclado preto retroiluminado com leitor de impressão digital 
Portas: 2 Thunderbolt 3 com fornecimento de energia, DisplayPort (4 faixas de PCI Express Gen 3) 
1 leitor de cartão Micro SD v4.0, 1 Plug para fones de ouvido/microfone de 3,5 mm, 
1 adaptador de USB Type-C para USB-A v3.0 fornecido como padrão 
Câmera: Widescreen HD (720p) 2.25mm webcam 
Áudio e alto-falantes: Alto-falantes estéreos, com ajustes. 
Tomada combinada de fone de ouvido/microfone de 3,5 mm com surround virtual 3D 360º do Waves 
NX e head tracking por meio de fones de ouvido 
Dois microfones de matriz com tecnologia Waves MaxxVoice Pro e suporte a VoIP - compatível com 
Cortana Far Field 
Wireless: Placa de rede Wireless + Bluetooth 5. 
Bateria: Bateria de 4 células e 52Whr (integrada) 

Item 04 
Monitor de computador de 20 polegadas 
Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT 
Tamanho mínimo de 20” 
Resolução: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz 
Tecnologia de Retroiluminação: Luz posterior de LED 
Dispositivos Integrados: Hub USB 3.0 
Interfaces: DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.0 anterior (Tipo B), 2 x USB 3.0 posterior (Tipo A), 2 x 
USB 2.0 posterior (Tipo A) 
Fornecimento de 1 Cabo de alimentação, 1 Cabo DisplayPort , 1 Cabo USB 3.0 para upstream e 1 
Cabo HDMI 
Bivolt: 110v x 220v 
Com interruptor de liga/desliga 
Frente / Tela plana 
 
Item 05 
Nobreak de 700 Va 
Nobreak interativo com regulação on-line 
Função Battery Saver 
Bivolt automático, na entrada e 115v na saída 
Pelo menos 4 tomadas no padrão NBR 14136 
Led indicador de modo de operação 
Com 6 niveis de proteção 
Com 6 baterias internas 

Item 06 
Switch Ethernet 10GbE 
Possuir certificação Anatel de conformidade com as normas brasileiras de telecomunicações ou certi-
ficação Federal Communication Commission (FCC); 
Ser fornecido com fonte de alimentação operando em 110/220 VAC (50 a 60HZ) com chaveamento 
au-tomático permitindo ser usado no padrão brasileiro; 
Ser montável em rack padrão EIA 19’’ (dezenove polegadas) e possuir kits completos para instalação, 
ocupando no máximo 1U de espaço e 400 mm de profundidade; 
Suportar operação em produção no mínimo 45 graus Celsius de temperatura e operar entre 10% e 
85% de umidade relativa do ar, sem condensação; 
Suportar interligação em pilha (stack), para formar uma única entidade de gerência; 
Deve suportar tabela de endereços MAC de, pelo menos, 16.000 endereços; 
Deve possuir habilitadas no mínimo 24 portas 10/100/1000 Mbps para conectores RJ45, auto-sensing 
para full/half-duplex, mdi/mdi-x e auto-negociação em todas as portas 24 10/100/1000Base-T; 
Deve possuir habilitadas no mínimo 4 (quatro) portas SFP/SFP+ de 1/10GbE. Todas portas de 
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1/10GbE devem ser distintas entre si e entre as portas gigabit UTP de cobre, não sendo permitidas 
portas compartilhadas (ex: tipo combo); 
Deve possuir porta console RS232 ou USB ou RJ-45. 
Deve possuir porta de gerenciamento RJ-45 1GbE, tipo out-of-band; 
Deve possuir capacidade mínima de “Packet-Switch”de 128Gbps 
Deve possuir capacidade mínima de “Packet-Forwarding” de 94Mpps; 
Deve possuir protocolo para roteamento Layer 3 IPv4 e IPv6; 
Deve possuir roteamento OSFP (v2/v3), VRRP (IPv4/IPv6), PIM e PBR; 
Deve implementar protocolo de resiliência para Redes de Áreas Metropolitana (MAN) com rápida con-
vergência na falha ou quebra da rede em anel; 
Deve possuir arquitetura nonblocking; 
Deve implementar NetFlow ou SFlow (RFC 3176) 
Deve Implementar SDN (Software Defined Network) OpenFlow v1.0 e v1.3; 
Deve implementar SNMP versões 1, 2c e 3; 
Deve implementar VLAN Q-in-Q; 
Deve implementar capacidade de envio de mensagem do tipo log e eventos para servidores externos 
(Syslog Server); 
Deve implementar sincronização de clock via SNTP ou NTP; 
Deve possuir recurso de espelhamento de portas um-para-um e muitas-para-um, para ambos os 
tráfe-gos de transmissão e recepção; 
Deve implementa MAC Locking de forma estática e dinâmica; 
Deve possuir roteamento Layer 3 com implementação de, pelo menos, rotas estáticas e rotas dinâmi-
cas; 
Par de GBIC/Transceiver 
Deve possuir compatibilidade com o switch do objeto, sendo fornecido pelo mesmo fabricante ou 
possuir os selos de qualidade CE, TUV e RoSH acrescido da customização EEPROM para o mesmo 
fabricante dos switches utilizados no PoP-PE-RNP do Fabricante Brocade ou Extreme Networks; 
Deve ser padrão Transceptor SFP Óptico de alta performance para links de dados sobre uma fibra 
monomodo, alcance de 10 Km, transmissor e receptor no comprimento de onda 1310nm; 
OU 
Deve ser padrão Transceptor SFP Óptico de alta performance para links de dados sobre uma única fi-
bra monomodo, alcance de 10 Km, com transmissor e receptor no comprimento de onda compatível 
(TX1270nm/RX1330nm e RX1270nm/TX1330nm); 
Deve suportar velocidade de 10 Gigabit Ethernet SFP+ e ser do tipo hot; 
Deve possuir Digital Diagnostics Monitoring (DDM); 
Deve possuir conector tipo LC. 

Item 06 
Nobreak de 15 Kva 
Potência: 15 kVA / 15 kW; 
Fator de potência: 1; 
Topologia: Senoidal on-line dupla conversão; 
Forma de onda: senoidal pura; 
Tensão entrada: mono 220V~ (FNT); Tensão saída mono 110/220/110+110V~ (FFNT) ; 
Baterias internas: pelo menos 40 unidades de 12Vcc/07Ah – seladas, livres de manutenção VRLA; 
Sistema hot swap de baterias; 
Capacidade de expansão de autonomia; 
Deverá ter conector para baterias externas; 
Autonomia: pelo menos 52 minutos (Nobreak + Módulo Externo) com 50% de carga; 
Deverá ter tecnologia de Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais); 
Temperatura de operação: de 0 à 40ºC; 
Umidade relativa: de ≤95% (não condensado); 
Grau de proteção: IP 21; 
Conexão de saída com pelo menos 8x Tomadas NBR 14136 20A + Bornes; 
Bornes com sistema Easy Fix; 
Isolação galvânica: transformador isolador interno; 
Bypass Automático e manutenção; 
Disjuntor; 
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Sistema de auto diagnóstico de bateria; 
Auto teste; 
Que tenha sistema DC Start que permita liga-lo na ausência de rede elétrica; 
Deverá ter um display LCD com diversas sinalizações relevantes que auxiliam o usuário, com pelo 
menos as seguintes informações: tensão de entrada, tensão de saída, nível de potência consumida, 
nível de carga da bateria, tempo de autonomia; 
Deverá ter pelo menos as portas de comunicação USB, RS-232 e conector EPO; Que possua pelo 
menos 9 níveis de proteção: 1. Queda de rede (Blackout); 2. Ruído de rede elétrica; 3. Sobretensão 
de rede elétrica; 4. Subtensão de rede elétrica; 5. Surtos de tensão na rede; 6. Correção linear de 
variação da rede elétrica; 7. Variação de frequência da rede elétrica; 8. Distorção harmônica da rede 
elétrica; 9. Afundamento de tensão (SAG); 
Com serviço de instalação; 
Garantia de pelo menos 1 ano. 
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 ANEXO II – TERMO DE CONTRATO  

 

Processo nº 25382.000206/2021-56 

PE 06/21 

 

TERMO DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A EMPRESA 

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

 

A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, por intermédio do INSTITUTO AGGEU MAGALHAES ,  com sede 
na AV PROF MORAES REGO SN – CAMPUS DA UFPE – RECIFE/PE , inscrito no CNPJ sob o nº 
33.781.055.0007-20, neste ato representado pelo Diretor, Dr. SINVAL PINTO BRANDÃO FILHO pelo 
Dr. SINVAL PINTO BRANDÃO FILHO – Diretor do IAM, nomeado  pela  Portaria nº 1288., de 
27/06/2013., publicada no DOU de 28/07/2013, inscrito(a) no CPF nº 160.932.754-34, doravante 
denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada 
CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o 
que consta no Processo nº 25382.000206/2021-56. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor,  resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 
06/21,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Aquisição de equipamentos computacionais para 
o desenvolvimento, andamento e entrega de resultados em tempo apropriado a serem 
utilizados no projeto de vigilância genômica do SARS-CoV-2 coordenado pela Fundação 
Oswaldo Cruz , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas  no Termo de 
Referência, anexo do Edital.  

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

 

1.3. Discriminação do objeto: 

 

. Descrição do Bem ou Serviço 

Código 
CATMAT/ 

CATSER 

Quantidade 
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1 

Computador Desktop do tipo 
Workstation, processador Intel Xeon mínimo de 3,60 
Ghz 16MB, Memória RAM de 32 GB, DDR4, HD SSD 
de mínimo de 512 GB para Start e um HD mínimo de 
1 TB SATA, 

Mouse óptico USB, teclado ABNT2 com conexão 
USB, Fonte de 500W, pelo menos 2 portas USB 2.0, 
entrada HDMI, entrada para microfone e caixa de 
som, com 2 monitores de 20 LCD/LED de 20” no 
mínimo. 

Windows 10 Pro instalado 

  

463987 10 

2 

• Notebook (tipo 1), Processador Intel® 
Core™ i7 

• Windows 10 Pro 

• Placa de vídeo Intel® Graphic 

• Tela de 13.4" 

• HD SSD de 1TB 

• Memória RAM de 16GB 

462904 3 

3 

• Notebook (tipo 2), Processador Intel® 
Core™ i5 

• Windows 10 Pro 

• Placa de vídeo Intel® Graphic 

• Tela de 13.4" 

• HD SSD de 1TB 

• Memória RAM de 16GB 

462904 2 

4 

Monitor de computador 

Tipo LED ou LCD 

20 polegadas 

Cabo de Força, HDMI, USB e DP 

Resolução desejada 1920 x 1080 

  

463272 3 

5 

Nobreak de 700 Va 

Com 6 baterias internas 

Entrada de tensão bivolt 110v / 220 v 

Saida de tensão 110v 

  

331262 19 

6 
Switch Ethernet tecnologia 10GbE Ethernet 

331262 1 
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Com o fornecimento de um Par de GBIC/Transceiver 
10GbE 10Km – MonoFibra ou DualFibra 

  

7 

Nobreak 15 Kva par ao cluster 

Dupla ISO + Módulo Externo 40Baterias 

331262 1 

   

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

 

2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 

início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma 

do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

 

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

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

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021., na classificação abaixo: 

 

Gestão/Unidade:  254443 

Fonte 6329032281 

Programa de Trabalho: 195692  

Elemento de Despesa:  449052 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

 

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

Referência. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

 

6.1.  O reajuste de preços não se aplica neste contrato, uma vez que o mesmo é de fornecimento 

de equipamentos com pagamento único 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

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

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 

 

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 

 

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

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

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

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

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
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12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

o caso: 

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES  

 

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.  

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

 

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

1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 

contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

 

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

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

 

17.1. É eleito o Foro do Rio de Janeiro. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 

Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei 

nº 8.666/93.  

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

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

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 2021 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 
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ANEXO III – PROPOSTA PRO FORMA 

 

Processo nº 25382.000206/2021-56 

PE 06/21 

 

Data da licitação 28/06/2021                Hora da licitação:09:00HS (HORARIO DE BRASILIA) 

Proponente: 

Endereço completo: 

Telefone:                                                                Fax:  

CNPJ:                                                                    Inscrição estadual: 

Banco:                               Agência:                      Conta bancária: 

Inscrição no SIMPLES:  (  ) Sim  (  ) Não 

EMAIL: 

Responsável pela assinatura do Contrato (Nome. Cargo, Id e CPF): 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO QTD MARCA 
VRL 
UNIT 

VLR 
TOTAL 

1 Computador Desktop do tipo Workstation 10    

2 
Notebook (tipo 1), Processador Intel® 
Core™ i7 

3   
 

3 
Notebook (tipo 1), Processador Intel® 
Core™ i5 

2   
 

4 Monitor de computador 3    

5 Nobreak de 700 Va 19    

6 
Switch Ethernet tecnologia 10GbE 
Ethernet 

1   
 

7 Nobreak de 15 Kva 1    

 
Prazo de entrega:   

Prazo de garantia:  

Validade da Proposta: 60 DIAS 

Local e data ______________________ 

____________________________________ 

Representante legal 

RG nº 

CPF nº  
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ANEXO IV 
 

Portaria 150/2019 -COGEAD – Aplicação 

de penalidades; 

 

Processo 25382.000206/2021-56 

PE  06/21 

  



__________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras 
Atualização: Julho/2020 

 

 



__________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras 
Atualização: Julho/2020 

 

 



__________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras 
Atualização: Julho/2020 

 

 



__________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras 
Atualização: Julho/2020 

 

 



__________________________________________________________________ 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras 
Atualização: Julho/2020 

 

 

 

 


