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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 
(Processo Administrativo n°23103.202151/2020-08) 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, por meio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio 
designados através da Portaria nº. 015/2020-PROAD de 14 de abril de 2020 sediado(a)na rua 
Sarmento Leite, 245, Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, realizará licitação, para 
registro de preços, 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,do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, 
de 19 de janeiro de 2010,da Instrução Normativa SEGES/MPnº 03, de 26 de abril, de 2018, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  
 

 

Data da sessão:17/08/2020 

Horário: 14h00 (horário de Brasília) 

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

UASG: 154032 

 

Encaminhamento da proposta de preços e anexos a partir da publicação do presente Edital 

até as 14h00 do dia 17/08/2020, horário de Brasília.  

 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro 

de preços para a aquisição de computadores, workstations, monitores e notebooks 

de acordo com as especificações contidas neste instrumento, 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. 
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1.4 Em caso de divergência entre as descrições dos materiais constantes no 

COMPRASNET e o Termo de Referência, deverão ser consideradas as especificações 

do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  
2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

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

3. DO CREDENCIAMENTO 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2. O 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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. 

3.4.1. 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. 

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

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para 
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o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

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

4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

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;  



 
 

 Rua Sarmento Leite, 245, centro histórico, Porto Alegre (RS), 90050-170 – Tel. (51) 3303 8700 – www.ufcspa.edu.br 

 

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/MPnº 2, de 16 de setembro de 2009. 

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

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV 

do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 

93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

usufruir dos critérios de preferência. 

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. 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.  
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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 validade ou de garantia, número do registro ou inscrição 

do bem no órgão competente, quando for o caso; 

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. 

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 
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pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. OPregoeiro 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.  

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

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta 

que cobrir a melhor oferta deverá ser de um por cento (1%). 

7.10. 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. 

7.11. 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. 
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7.12. 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. 

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

sessão pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. 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. 

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16. Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

licitante.  

7.17. 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.  

7.18. 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. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada 

a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 

empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

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

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

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.22. 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 lanceserão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
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7.23. 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. 

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.25. 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. 

7.26. 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.  

7.27. 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 bensproduzidos: 

7.27.1. no país; 

7.27.2. por empresas brasileiras;  

7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.27.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

7.29. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 

três (03) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
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complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

 

7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7.31. 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. 

7.31.1. 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. 

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. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação. 

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

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), 

desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

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

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 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.  
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8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita; 

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

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

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

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

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser 

informado no chat,sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

prazo.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais 

como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

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

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 

prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3. Será exigido do participante provisoriamente classificado em primeiro 

lugar que apresente 1 (uma) amostra dos itens 1 e 4, para a verificação da 

compatibilidade com as especificações do Termo de Referência e 

consequente aceitação da proposta, no local e prazo indicados no item 4 do 

referido documento. 

8.6.3.1. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na 

entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de 

amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do 

licitante será recusada. 

8.6.3.2. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não 

for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou 

lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação 

da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que 

atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  
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8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

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

nova data e horário para a sua continuidade. 

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

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

obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 

previstas neste Edital. 

8.9.1.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a 

proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que 

seja obtido preço melhor. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro 

passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

9. DA HABILITAÇÃO  

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

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

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

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

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

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

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

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos 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, 
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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 a ser informado no chat, 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. 

9.5. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

 

9.6. Habilitação jurídica:  

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado 

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

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

9.6.4. 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; 

9.6.5. 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; 

9.6.6. 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; 

9.6.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP 

ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelaSecretaria Especial 

de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º 

do Decreto n. 7.775, de 2012. 

9.6.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – 

CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos 

da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

9.6.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

9.6.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.7. Regularidade fiscale trabalhista: 

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

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.7.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
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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. 

9.7.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.7.4. 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; 

9.7.5. 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;  

9.7.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

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

9.7.7. caso olicitante 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;  

9.7.8. 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. 

9.8. Qualificação  Econômico-Financeira. 

9.8.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

9.8.2. 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; 

9.8.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não 

será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
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pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.8.2.2. 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; 

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

contrato social/estatuto social. 

9.8.2.4. 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; 

9.8.3. 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 

 

9.8.4. 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  de10%(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 

pertinente. 

 

 



 
 

 Rua Sarmento Leite, 245, centro histórico, Porto Alegre (RS), 90050-170 – Tel. (51) 3303 8700 – www.ufcspa.edu.br 

 

9.9. Qualificação Técnica 

9.9.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta 

licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.9.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os 

atestados deverão atender ao Item 7 e ao Anexo B do Termo de 

Referência. 

9.10. 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. 

9.11. 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. 

9.11.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.13. 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. 

9.14. 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. 
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9.15. 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. 

9.16. 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. 

9.17. 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. 

9.17.1. 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. 

9.18. 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 três (03) 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. 
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11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam. 

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

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 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. 
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15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  

15.1.  Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente 
contratação. 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de cinco 

(05) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 

Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 

cinco (05) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para 

o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 

licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

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

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1. Será dispensada a celebração de termo específico de contrato entre as partes 
conforme o disposto no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital. 

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 

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

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 
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20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência. 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

22.1.1. não assinar o termo de contratoou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

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

22.1.3. apresentar documentação falsa; 

22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6. não mantiver a proposta; 

22.1.7. cometer fraude fiscal; 

22.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

 

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente.  

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou 

o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 

nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

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

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
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22.4.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública 

opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

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

pelos prejuízos causados; 

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

sanções. 

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa 

deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, 

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa.  

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
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22.12. 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. 

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

Termo de Referência. 

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor 

igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última 

proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

23.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada 

nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não 

assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 

do Decreto n° 7.892/213. 

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

licitacao@ufcspa.edu.brou por petição dirigida ou protocolada no endereço no 

endereço consignado no preâmbulo deste Edital na seção de Protocolo. 

24.3. 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. 

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

do certame. 

24.5. 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:licitacao@ufcspa.edu.br
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24.6. 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. 

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

25.2. 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.   

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.4. 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. 

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.6. 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.  

25.7. 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. 

25.8. 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. 
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25.9. 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. 

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

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

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

www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos 

no endereçoconsignado no preâmbulo deste Edital, nos dias úteis, das 08h00min 

às 17h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

25.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência 

25.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços 

25.12.3. ANEXO III –Modelo de Declarações 

 

Porto Alegre, 22 de julho de 2020. 

 

Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de Preços para a aquisição de computadores, workstations, monitores e 

notebooks de acordo com as especificações contidas neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A aquisição dos produtos relacionados neste documento, se faz jus tendo em vista a 

necessidade de equipar e renovar o parque informático da instituição de forma 

alcançar todos setores envolvidos no ensino, pesquisa e extensão. São 

equipamentos essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas pela 

administração pública, impactando positivamente nos resultados a serem 

alcançados pelas atividades desenvolvidas na UFCSPA. Assim como a maior parte 

das tecnologias, computadores e equipamentos de interconexão passam por um 

ciclo de depreciação natural diretamente ligada a modernização e a evolução 

tecnológica, cabendo aos gestores as disposições necessárias a fim de garantir a 

continuidade das informações de forma proficiente. Com essa aquisição se busca a 

padronização do parque tecnológico na Administração Pública, a redução de custos 

de manutenção e melhor eficiência pelo uso racional dos recursos, uma vez que 

estes foram definidos de forma a atender precisamente as necessidades dos 

usuários. Há ganho de economia de escala, pois, ao prospectar grandes volumes 

licitados, a Administração Pública amplia seu poder de compra junto aos 

fornecedores e consegue reduções consideráveis de preços. 

3. DA DESCRIÇÃO DOS ITENS 
 

3.1. Tabela 1 – Resumo, quantidades e estimativa de preço: 

IT
EM

 

Descrição / especificação 
QTD 

UFCSPA 

QTD 
UASG 

158611 
IFG 

QTD 
UASG 

160388 
3º RCG 

QTD 
UASG 

160393 
CMPA 

 
QTD 

TOTAL 
 

Estimativa 
Vl Unitário 

(R$) 

1 

Desktop MINI. SYSTEM BOARD: min. 2 slot 
memória, ACPI, TPM, SATA; BIOS 
reprogramável ; PROCESSADOR: 6 núcleos, 
4GHZ, VT, HT, vPRO; RAM: 8+8 DDR4 2666 
MHz;  VIDEO BOARD: 64 GB; INTERFACES: 
LAN Gigabit, som/mic, 6 USB 3.1; teclado 
ABNT2 e mouse; DP+ VGA/HDMI; HARD 
DISK: 500 GB NVME; FONTE: 90W 

150 40 5 48 243 

 

 

7.216,67 
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IT
EM

 

Descrição / especificação 
QTD 

UFCSPA 

QTD 
UASG 

158611 
IFG 

QTD 
UASG 

160388 
3º RCG 

QTD 
UASG 

160393 
CMPA 

 
QTD 

TOTAL 
 

Estimativa 
Vl Unitário 

(R$) 

2 

Workstation. SYSTEM BOARD: min. 2 slot 
memória, ACPI, TPM, SATA; BIOS: 
reprogramável; PROCESSADOR: 4 núcleos, 
4GHZ, VT, HT, vPRO; RAM: 16+16 DDR4 
2666MHz;  VIDEO OFF BOARD 11 GB; 
INTERFACES: LAN Gigabit, som/mic, 6 USB 
3.1;mouse e teclado ABNT2; DP+ 
VGA/HDMI ; HARD DISK: 1 TB SATA3 e 500 
GB NVME; FONTE: PFC, 400W 

10 5 2 1 18 

 

 

27.538,06 

 

 

3 

Workstation. SYSTEM BOARD: min. 2 slot 
memória, ACPI, TPM, SATA ; BIOS: 
reprogramável; PROCESSADOR: 4 núcleos, 
4GHZ, VT, HT, vPRO; RAM: 16+16 DDR4 
2666MHz;VIDEO OFF BOARD 24 GB; 
INTERFACES: LAN Gigabit,  som/mic, 6 USB 
3.1;mouse e teclado ABNT2, DP+ 
VGA/HDMI ; HARD DISK: 1 TB SATA3 e 500 
GB NVME; FONTE: PFC, 400W  

2  1 1 4 

 

 

49.216,51 

 

 

4 

Notebook. SYSTEM BOARD: min. 2 slot 
memória, ACPI, SATA 3, IEE 802.11. BIOS: 
reprogramável. PROCESSADOR:4 núcleos, 
4GHZ, 8MB cache, VT, HT, vPRO. RAM: 
8+8 DDR4., DX-12. INTERFACES: LAN 
Gigabit, WiFi BGN, touchpad scroll, 
som/mic, câmera HD 720p, 3 USB 3.1 e 1 
type-c, teclado ABNT2, Btooth 4, 
DP/HDMI+ DVI/VGA. HARD DISK: 500 GB 
NVME;TELA: 14” LED wide, fullHD. 
BATERIA:3 células 

150 30 5 8 193 

 

 

8.344,02 

 

 

5 

Monitor. Tipo: LED, 24", 300cd/m2, 
FULLHD 1920x1080, saídas DP+/VGA/ 
USB/USB Tipo-c ou HDMI, voltagem 
automática, todos cabos, certificado. 

200 40 10  250 1.963,00 

6 

Monitor. Tipo: LED, 27", 350cd/m2, UHD 
4K 3840 x 2160, saídas DP+/VGA/USB/USB 
Tipo-c e HDMI, voltagem automática, 
todos cabos, certificado. 

20  5  25 5.318,27 
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3.2. Tabela 2 – Especificações técnicas: 

Para todos os itens elencados na tabela 1, deve-se considerar as seguintes 
especificações técnicas mínimas: 

 

ITEM: 1 2 3 4 5 6 

a) PLACA PRINCIPAL       

a.1 
Slots de memória tipo DDR4, suficientes para a instalação de até 32 GB com 
tecnologia dual channel 

X X X X   

a.2 
Slots de interface PCI-E, suficientes para a instalação de até 2 dispositivos 
(sendo 1 (um) do tipo PCI Express 16x).  

X X 
 

  

a.3 Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for System Hardware) X X X X   

a.4 
Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, soldado à 
placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip 

X X X X   

a.5 Controlador SATA 3 ou versão superior X X X X   

a.6 
Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, 
de acordo com a variação de temperatura da CPU 

X X X X   

a.7 Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0 X X X X   

b) BIOS       

b.1 
Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e 
compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug and Play 

X X X X   

b.2 
Desenvolvida de acordo com o padrão se segurança NIST 800-147 ou ISO/IEC 
19678:2015, garantindo assim sua integridade 

X X X X   

b.3 
O fabricante deve disponibilizar em seu site da internet todas as atualizações 
de BIOS 

X X X X   

b.4 
Data de lançamento ou revisão condizente com o ano do processador e 
entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante 

X X X X   

b.5 

Possuir sistema integrado de diagnóstico, permitindo verificar a saúde do 
sistema e diagnóstico em modo gráfico de pelo menos os seguintes itens: 
interface gráfica, alto-falante interno, unidades de armazenamento, portas 
USB, processador, memória RAM 

X X X X   

b.6 Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido X X X X   

b.7 
Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da 
própria BIOS (número do patrimônio e número de série) / aceitas BIOS com 
reprogramação via software 

X X X X   

b.8 
Suporte a tecnologia de previsão/contigenciamento de falhas de disco rígido 
S.M.A.R.T 

X X X X   

c) PROCESSADOR       

c.1 

Arquitetura 64 bits, com características mínimas de 6 (seis) núcleos de 
processamento, 12 MB de cache, ciclo real 2 Ghz, alcançando 4 Ghz ou mais 
em modo turbo, lançado a partir de 2018, segmento Desktop, não sendo 
aceito processadores de outros segmentos 

X 
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c.6 

Arquitetura 64 bits, com características mínimas de 4 (quatro) núcleos de 
processamento, 8 MB de cache, ciclo real 2Ghz, alcançando 4,2 Ghz ou mais 
em modo turbo, lançado a partir de 2018, segmento portátil, não sendo 
aceito processadores de outros segmentos 

   
X   

c.4 

Arquitetura 64 bits, com características mínimas de 4 (quatro) núcleos reais 
de processamento, ciclo de no mínimo 3,5 GHz, cache de 8 MB e lançado a 
partir de 2017, segmento server ou workstation, não sendo aceito 
processadores de outros segmentos 

 
X X 

 
  

c.2 

Deve contemplar no mínimo, tecnologias de hyper-threading, turbo boost 
2.0, virtualização (VT-x, VT-d); EPT; SpeedStep, instruções AES, 
trustedexecution, bit de desabilitação de execução, tecnologia anti-roubo, 
vPRO e conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX 2.0 

X X X X   

c.3 

Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do 
processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade 
máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em ambiente não 
refrigerado 

X X X X   

d) MEMÓRIA RAM       

d.1 
DDR4, ciclo de 2666 MHz ou superior, com no mínimo 16 (dezesseis) 
Gigabytes, em dois módulos idênticos (de mesmo tamanho), operando em 
Dual Channel 

X 
  

X   

d.2 
DDR4, ciclo de 2666 MHz ou superior, com no mínimo 32 GB, tecnologia ECC 
em dois módulos idênticos de forma a operar em dual channel  

X X 
 

  

e) CONTROLADORA DE VÍDEO       

e.1 
Capacidade para controlar 03 monitores simultaneamente, ambos em alta 
definição e permitir a extensão da área de trabalho, dual vídeo digital, 
transporte de áudio e vídeo integrados 

X X X X   

e.2 
Mínimo 2 (dois) conectores do tipo DisplayPort e no mínimo 1 (um) conector 
VGA, HDMI ou USB tipo-C 

X X X 
 

  

e.3 
Mínimo 1 (um) conector do tipo DisplayPort ou HDMI e no mínimo 1 (um) 
conector do tipo VGA, HDMI ou USB tipo-C    

X   

e.4 
Memória de vídeo máxima de 64 GB GB ou maior, podendo ser alocação 
dinâmica de memória 

X 
   

  

e.5 Suporte 4K e resoluções que alcancem 4096x2304 linhas X X X X   

e.6 
Taxa de atualização mínima de 24 Hz para HDMI, 60 para os demais modos 
ou superior 

X X X X   

e.7 Compatibilidade com a tecnologia DirectX 12 X X X X   

e.8 
Cabos fornecidos para os conectores, devem ser entregues inteiros sem 
adaptações 

X X X X   

e.9 
Placa gráfica de Interface PCI Express 3.0, GPU tipo RTX, memoria de 11 GB 
GDDR6, 4352 Cudas, suporte multi-monitor  3displayPort 1.4, 1 USB tipo C,  
resolucaocompativel 4k (7680 x 4320) ou superior. 

 X     

e.10 Placa gráfica de Interface PCI Express 3.0, GPU tipo RTX Titan, memoria de 
  

X 
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24 GB GDDR6, suporte multi-monitor  3displayPort 1,4, 1 USB tipo C,  
resolucaocompativel 4k (7680 x 4320) ou superior. 

f) INTERFACES       

f.1 

Controladora de Rede integrada à placa mãe com velocidade de 
10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, 
autosense, full-duplex, plugandplay, configurável totalmente por software, 
com conector padrão RJ 45 e função wakeonlan em funcionamento e 
suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de 
rede externas (off board) 

X X X X   

f.2 
Controladora de som com conectores para entrada, saída e microfone na 
parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e 
microfone na parte frontal do gabinete 

X X X 
 

  

f.3 

Apresentar interfaces USB, sendo pelo menos 4 na versão 3.1 e 1 tipo-c 
(mini) na versão 3.1. Na parte frontal do gabinete deve constar 2 dessas 
portas e todas sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em 
adaptadores PCI, todas com possibilidade de desativação através da BIOS do 
sistema. 

X X X 
 

  

f.4 
Suporte à tecnologia de comunicação sem o fio aderentes aos padrões IEEE 
802.11b/g/n, integrada internamente ao equipamento    

X   

f.5 

Controladora de comunicação sem fio integrada à placa principal, padrões 
802.11b, 802.11g, 802.11a/b/g, 802.11a/b/g/n, e 802.11ac. Dual Mode 
Bluetooth 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 4.1 e 5.0, BLE, 4.2. Possuir recursos de 
potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de 
forma a proporcionar economia de bateria, chave liga/desliga que ative ou 
desative completamente a interface wireless, com suporte ao mesmo no 
hardware e software presentes no equipamento e certificação da ANATEL 
para dispositivo sem fio, com validade vigente; 

   
X   

f.6 
Controladora de som com alto-falantes estéreos, microfone, entrada para 
microfone e saída para fone de ouvido, todos integrados e localizados na 
parte frontal ou lateral do chassi; 

   
X   

f.7 
No mínimo 3 (três) interfaces USB 3.1 sem a utilização de hubs ou 
adaptadores externos, com possibilidade de desativação das portas através 
da BIOS do sistema; 

   
X   

f.8 
Câmera de vídeo integrada ao chassi com resolução compatível com o 
padrão HD 720 ou superior;    

X   

f.9 
Dispositivo apontador tipo “touchpad” integrado, com dois botões e área 
para rolagem (função scroll);    

X   

g) ARMAZENAMENTO       

g.1 
Unidade de disco rígido interna de capacidade mínima de armazenamento 
de 1 TB (Um Terabyte), interface tipo Serial ATA 3 de 6 Gb/s, cache de 32 MB 
e velocidade de rotação de 7.200 RPM ou configuração superior 

 
X X 

 
  

g.2 Deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, X X X X   
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AnalysisandReporting Technology) e NCQ (NativeCommandQueuing).  

g.3 
Unidade de disco rígido interna de capacidade mínima de armazenamento 
de 480 GB , interface tipo M.2 NVME, leitura mínima de 1600 MB/s, ou 
configuração superior 

X X X X   

h) FONTE DE ALIMENTAÇÃO       

h.1 ATX ou BTX para corrente alternada 
 

X X 
 

  

h.2 
Tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste 
automático 

X X X X   

h.3 
Suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida 
pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM 
e demais periféricos) 

X X X X   

h.4 
Implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou 
superior a 87% (PFC 80+)  

X X 
 

  

h.5 Potência máxima de pelo menos 400W 
 

X X 
 

  

h.6 
O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com 
na categoria SILVER ou superior.  

X X 
 

  

h.7 
Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o 
equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por 
instituto credenciado junto ao INMETRO 

X X X X   

h.8 
Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou 
equivalente 

X X X X   

h.9 Adaptador CA de 90W e 87% de eficiência X 
   

  

h.10 
Adaptador CA de 45W, 87% de eficiência,tensões de entrada de 100 a 240 
VAC (+/- 10%), 50-60 Hz, com ajuste automático;    

X   

h.11 
Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-ìon) do mesmo fabricante do 
equipamento, com no mínimo 3 células de pelo menos 48 Wh;    

X   

i) GABINETE       

i.2 Fator de forma mini (micro BTX ou micro ATX) X 
   

  

i.3 
Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela BIOS, adequado 
ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete. O fluxo 
do ar interno deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador 

X X X X   

i.4 
Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do 
computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete 

X X X X   

i.5 
Permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos 
(disco rígido, unidade de mídia óptica, memórias e placas de expansão) sem 
a utilização de ferramentas (Tool Less) 

 
X X 

 
  

i.6 
Não aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão 
aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituição ao 
parafuso previsto para o gabinete 

X X X X   

i.7 Acabamento interno composto de superfícies não cortantes X X X X   

i.8 
O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do 
tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações 

X X X X   
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i.9 
Deverão ser fornecido base ou suporte adequado para a utilização do 
gabinete na posição vertical (torre), quando aplicável. 

X X X 
 

  

i.10 
Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na base para a 
torre 

X X X 
 

  

i.11 
Deverá ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de reproduzir 
os sons gerados pelo sistema. O mesmo deverá estar conectado diretamente 
a placa mãe, sem uso de adaptadores 

X X X X   

i.12 
O gabinete deve comportar a montagem simultânea de 1 HDD SATA 2,5" e 1 
Unidade SSD PCIeNVMe M.2 

   X   

j) MONITORES E TELA DE VÍDEO       

j.1 
Tela 100% plana LED, tamanho mínimo de 24", proporção 16:9, brilho de 
300 cd/m2, relação de contraste 1000:1 / 2000000:1 (dinâmico), 1,00 bilhão 
de cores 

    
X  

j.2 Resolução mínima FULLHD de 1920 X 1080 pixels 
   

X X  

j.3 
Tela 100% plana LED, tamanho mínimo de 27", proporção 16:9, brilho de 
350 cd/m2, relação de contraste 1300:1 / 5000000:1 (dinâmico), 0,155 mm 
entre pixels 

     X 

j.4 
Resolução (nativo) UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz) no mínimo, além das 
demais resoluções admitidas na tecnologia do equipamento     

 X 

j.5 
Conectores de Entrada: No mínimo 01 (uma) HDMI, 01 (uma) DysplayPort, 
01 (uma) VGA e 02 (duas) USB integradas, com fornecimento de cabos sem o 
uso de adaptadores 

    X X 

j.6 Conectores de Entrada: No mínimo 01 (uma) USB integradas do tipo-c      X 

j.7 
Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e 
posicionamento horizontal 

    X X 

j.8 Regulagem de inclinação, altura, rotação 90° e furação VESA     X X 

j.9 
O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do 
tipo kensington sem adaptações 

    X X 

j.10 
Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare (brilhante ou 
polida) ou adesivos antireflexivos 

    X X 

j.11 
Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 
100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático 

    X X 

j.12 
Deverá possuir um cabo de conexão VGA, um cabo de conexão Displayport e 
um cabo de alimentação, todos inteiros, sem adaptações 

    X X 

j.13 Certificação de compatibilidade eletromagnética CE      X X 

j.14 
Certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão credenciado 
pelo INMETRO ou similar internacional 

    X X 

j.15 Adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente     X X 

j.16 
Tela plana com tamanho mínimo de 14 polegadas, em LED, formato 16:9 
(widescreen);    

X   

j.17 
Possuir tratamento anti-reflexivo, não sendo aceita solução glare (brilhante 
ou polida) ou adesivos antireflexivos;    

X   
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k) TECLADO       

k.1 
Padrão AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os caracteres da 
língua portuguesa 

X X X 
 

  

k.2 
Padrão ABNT-2 e conector compatível com a interface para teclado 
fornecida para o desktop 

X X X 
 

  

k.3 
Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu 
de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse) 

X X X 
 

  

k.4 Regulagem de altura e inclinação do teclado X X X 
 

  

k.5 
No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as 
mesmas devem vir na parte superior do teclado 

X X X 
 

  

k.6 O teclado deve ser com fio e sem o uso de adaptadores e de interface USB X X X 
 

  

k.7 
Teclado padrão ABNT-2, com todos os caracteres da língua portuguesa e 
teclas de função para controles diversos como de áudio, vídeo, hibernação, 
caracteres especiais, etc. 

   
X   

l) MOUSE       

l.1 
Tecnologia a laser, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, 
direito e central próprio para rolagem 

X X X 
 

  

l.2 Resolução mínima de 1600 ppp, com sensor a laser X X X 
 

  

l.3 Mouse com fio sem o uso de adaptadores e de interface USB X X X 
 

  

l.4 
Dispositivo apontador tipo “touchpad” integrado, com dois botões e área 
para rolagem (função scroll);    

X   

m) SOFTWARES, ACESSÓRIOS, DOCUMENTAÇÂO E GERENCIAMENTO       

m.1 
Sistema Operacional linha Windows, licenciado por unidade entregue, na 
modalidade OEM, com todos os recursos para garantir atualizações, em 
versão Profissional 64 bits 

X X X X   

m.2 Sistema operacional deverá ser fornecido no idioma Português BR X X X X   

m.3 
Fornecer mídias de instalação e recuperação do sistema e de todos os seus 
drivers, além da documentação técnica em português necessária à 
instalação e operação do equipamento 

X X X X   

m.4 
Fornecer software de gerenciamento do subsistema de segurança TPM 
(trustes plataform module) compatível com a norma TPM 
SpecificationVersion 1.2 especificada pelo TCG (TrustedComputingGroup). 

X X X X   

m.5 

Fornecer instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio 
fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e 
instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers 
disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Devendo 
ser capaz demonitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e 
ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e 
segurança do sistema 

X X X X   

m.6 
Os componentes dos equipamentos deverão ser gerenciáveis remotamente, 
assumindo-se que possam estar desligados, porém energizados pela rede 
elétrica e conectados localmente a rede de dados. Serão exigidas, para 

X X X X   
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efeitos de comprovação deste item a gerencia dos seguintes componentes: 
BIOS, Vídeo, Teclado e Mouse (vPRO) 

m.7 
Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o 
equipamento desligado 

X X X X   

m.8 

Garantir entrega de lotes (monitor e CPU) personalizados com identificação 
de propriedade da UFCSPA estampados no gabinete e com etiqueta RFID já 
codificada inserida nos equipamentos, onde o layout e informações serão 
informadas em até 10 dias ao vencedor. 

X X X X X X 

m.9 
Garantir entrega de lotes (CPU) personalizados com pacote de softwares 
instalados conforme padrões da UFCSPA, a qual informará o layout em até 
10 dias ao vencedor. 

X X X X X X 

m.10 
Garantir entrega de lotes (CPU) personalizados com configuração na BIOS e 
vPRO personalizados conforme padrões da UFCSPA a qual informará o 
layout em até 10 dias ao vencedor. 

X X X X   

m.11 

Mochila de couro sintético ou nylon, preferencialmente do mesmo 
fabricante do equipamento ou fabricado sob sua especificação, para 
transporte do mesmo e seus respectivos acessórios, possuindo divisões 
adequadas para tal; 

   
X   

m.12 

Mouse sem fio, com sensor de superfície a laser e tecnologia Bluetooth, de 
forma a se conectar ao equipamento sem uso de adaptadores, de 
conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio 
para rolagem, resolução mínima de 800 dpi, de mesma cor predominante do 
equipamento principal. 

   
X   

n) COMPATIBILIDADE       

n.1 

Compatibilidade com EPEAT na categoria Bronze, comprovada através de 
atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao 
padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado 
junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação 
que o equipamento consta no site www.epeat.net nesta categoria 

X X X X   

n.2 
O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A 
comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do 
documento Hardware Compatibility 

X X X X   

n.3 Certificado para Linux 64 bits X X X X   

n.4 
O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade com a norma 
IEC 60950 ou similar emitida por instituição acreditada pelo INMETRO 

X X X X   

n.5 
O equipamento deverá apresentar compatibilidade eletromagnética e de 
radiofrequência IEC 61000 comprovado através de certificado ou relatório 
de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO 

X X X X   

n.6 
Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser 
compatíveis com os sistemas operacionais Windows e Linux, na distribuição 
especificada 

X X X X   

n.7 Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou X X X X   
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mais recentes da DMTF (Desktop Management Task Force) como SMBIOS, 
comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do 
equipamento. 

n.8 

O fabricante deve ser registrado na "MembershipList" do UnifiedExtensible 
Firmware Interface Forum, acessível pelo website 
http://www.uefi.org/members, estando na categoria Promoters ou superior, 
de forma a atestar que os seus equipamentos estão em conformidade com a 
especificação UEFI 2.x 

X X X X   

n.9 
Deve possuir certificação “Energy Star” e estar catalogado através do 
website: https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-
computers/results 

X X X X X X 

n.10 
O fabricante dos equipamentos deve ser membro do 
TrustedComputingGroup na categoria Promoters, comprovado através do 
site: https://trustedcomputinggroup.org/membership/member-companies/ 

X X X X   

o) OUTROS REQUISITOS       

o.1 
Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) 
devem possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o 
mesmo padrão de cor 

X X X X X X 

o.2 

Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos 
os componentes do equipamento, como placa principal, processador, 
memória, interface de rede, fonte de alimentação, disco rígido, unidade 
leitora de mídia óptica, mouse, teclado e vídeo, incluindo especificação de 
marca, modelo, e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e 
comprovem as configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, 
através de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas 
técnicas editadas pelos fabricantes. 

X X X X X X 

o.3 

Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, 
todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas 
dos utilizados nos equipamentos enviados para avaliação e/ou 
homologação. Caso o componente não mais se encontre disponível no 
mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas 
ou superiores, mediante nova homologação 

X X X X X X 

o.4 

Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos 
equipamentos deverão ser fornecidos, com comprimento de 1,5m (um 
metro de cinqüenta centímetros). Cabos de conexão à rede elétrica deverão 
seguir o padrão NBR-14136;  

X X X X X X 

o.5 

As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente 
acondicionadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem 
preferencialmente materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e a armazenagem 

X X X X X X 

o.6 
Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter substâncias perigosas 
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), 

X X X X X X 
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bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS 
(RestrictionofCertainHazardousSubstances) que para efeitos de avaliação 
das amostras e aceitação do produto deverá ser fornecido certificação 
emitida por instituição credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a 
comprovação deste requisito por intermédio da certificação EPEAT, desde 
que esta apresente explicitamente tal informação 

p) GARANTIA       

p.1 
A LICITANTE deverá obrigatoriamente discriminar em sua proposta, o plano 
de garantia e assistência técnica de fabricante que atenda aos requisitos a 
seguir; 

X X X X X X 

p.2 

O fabricante deverá prestar garantia e assistência técnica do tipo “on site” 
para o equipamento e periféricos (mouse, unidade ótica, carregadores, etc.), 
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos e baterias3 (três) anos a contar do 
recebimento definitivo, sem custos adicionais e sem prejuízo de qualquer 
política de garantia adicional oferecida; 

X X X X X X 

p.3 
O fabricante do equipamento deverá possuir central de atendimento técnico 
de alto nível, com abertura de chamados via DDG 0800 funcionando pelo 
menos em horário comercial; 

X X X X X X 

p.4 
O fabricante deve também contemplar a possibilidade de abertura de 
chamado por outros meios como e-mail ou sítio da web, etc.  

X X X X X X 

p.5 

 O fabricante deve possuir recursos de verificação do status da garantia 
através de consulta personalizada em sítio da web através do número de 
série e/ou etiqueta de serviço, não sendo aceitas comprovações através de 
redirecionamento para sítios de terceiros; 

X X X X X X 

p.6 
A Licitante deverá descrever também em sua proposta, os termos da 
garantia adicional, caso houver e comprovação dos termos do serviço de 
garantia e assistência técnica do fabricante. 

X X X X X X 

Observação: Podem eventualmente serem aceitas pequenas variações, desde que discretas, 
em algumas especificações técnicas, com a intenção de adequá-las a padrões 
de mercado. 

4. DA AMOSTRA 
4.1. Será exigido do participante provisoriamente classificado em primeiro lugar 

que apresente 1 (uma) amostra dos itens abaixo para a verificação da compatibilidade com 

as especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta, no local 

e prazo indicados. 

a) Item 1; 

b) Item 2: devido ao custo elevado das workstations, excepcionalmente poderá ser 

aceito declaração emitida pelo fabricante do equipamento destacando os SKU ou 
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PartNumber de todos os componentes do equipamento, devendo estar assinada 

pelo seu representante legal; 

c) Item 4; 

 
 
4.2. LOCAL e contato: 

Divisão de Suporte Técnico 
Rua Sarmento Leite, 245, Sala 100c – Prédio 1. 
Porto Alegre/RS CEP 90050-170 
Telefone: (51) 3303-8827 E-mail: nticom@ufcspa.edu.br 
 
HORÁRIO PARA ENTREGA: 
De segunda a sexta-feira: Manhã: 09:00 às 11:00 e Tarde: 13:00 às 16:00 

 

4.3. PRAZO: a amostra deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias, sem ônus à 

CONTRATANTE e estar devidamente identificada com o nome do fornecedor, conter os 

respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações 

quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade 

do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo. 

4.4. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, não sendo aceitos como parte do fornecimento. Poderão ser manuseados, 

desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como 

conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários. 

4.5. Os fornecedores deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos 

em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

4.6. Será considerada aprovada a amostra que atender a todos os critérios 

técnicos mencionados na tabela 2 (item 3.2). 

4.7. Os equipamentos aprovados pela área técnica, deverão se manter na 

instituição de forma acompanhar todo o período deste RP para fins de averiguação de 

conformidade e uniformidade com os demais equipamentos a serem fornecidos pela 

Licitante na fase da entrega, e durante a vigência do edital. 

4.8. Findo a vigência do edital, a amostra ficará disponível ao licitante para 

recolhimento, as suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

4.9. Toda amostra que não for recolhida ou reclamada nos prazos acima citados, 

será automaticamente incorporada ao patrimônio da União. 
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5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
5.1. O prazo de entrega dos equipamentos não poderá ser superior a 30 dias 

corridos, a contar do recebimento da Ordem de Compra, no seguinte endereço: 

Rua Sarmento Leite, 245, Bairro Centro, Porto Alegre/RS, CEP 90050-170  
Setor: Patrimônio 
Telefone: 51 3303-8805  
E-mail: patrimonio@ufcspa.edu.br 
 

* De segunda à sexta-feira 
* Manhã: 09:00 às 11:00 
*Tarde: 13:00 às 16:00 

 
5.2. As requisições de equipamentos serão realizadas mediante o envio de Ordem 

de Compra, o que será feito de acordo com as necessidades da UFCSPA, sendo estimado um 

percentual de aquisição de 30 (trinta) porcento do total da ata. 

Parágrafo Único: Não serão aceitas eventuais entregas de materiais feitas com base em 

consultas as notas de empenho no portal da transparência do Governo 

Federal. 

5.3. Caso ocorra fato involuntário que impeça a entrega no prazo estipulado, o 

mesmo deverá ser comunicado e justificado formalmente à CONTRATANTE para apreciação, 

com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do vencimento do referido prazo. 

Deverá conter (na comunicação), obrigatoriamente, nº do processo, nº do empenho, item e 

dados completos da empresa. 

5.4. O não cumprimento do prazo de entrega resultará na aplicação das 

penalidades previstas na legislação pertinente, termo de referência, edital, contrato, ou 

ainda, por outro termo de ajuste entre as partes. 

5.5. Quando a CONTRATADA, na proposta de venda, ofertar determinada marca e 

modelo, não serão aceitas substituições por equipamentos similares de marcas diferentes 

das contidas na referida proposta. 

5.6. Os equipamentos poderão ser recebidos provisoriamente, pelo (a) 

responsável pelo recebimento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

5.7. Os equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de até 15 dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação do atendimento da descrição, 

qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 
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5.8. O recebimento de equipamentos de valor superior a R$ 80.000,00 será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros indicados pelo setor requisitante. 

 

Indicação da comissão: 

N o m e  S e t o r  R a m a l  E - m a i l  

E l t o n  F r e i r e  D i v i s ã o  d e  S u p o r t e  8 8 2 7  e l t o n f @ u f c s p a . e d u . b r  

M á r c i o  V i e l  D i v i s ã o  d e  S u p o r t e  8 7 6 5  m a r c i o v @ u f c s p a . e d u . b r  

R o b e r t o  R o s a  N T I  8 7 4 8  r o b e r t o r @ u f c s p a . e d u . b r  

 

5.9. Caso os equipamentos sejam importados, deverá ser apresentada em 

conjunto com a Nota Fiscal a comprovação do pagamento dos encargos tributários ou fiscais 

decorrentes da importação. 

5.10. Os equipamentos que, por conveniências logísticas, sejam entregues 

desmontados, deverão ser montados e instalados pela CONTRATADA, sem qualquer tipo de 

ônus para a CONTRATANTE. 

5.11. Os equipamentos 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 fixado em notificação à CONTRATADA, às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.12. O objeto da presente contratação será recebido pela CONTRATANTE, 

mediante ateste no verso da nota fiscal, ou ainda, por outro termo de ajuste entre as partes. 

5.13. O recebimento não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela 

solidez e segurança com que deverá ser entregue o objeto contratado. 

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. As propostas apresentadas deverão ter validade mínima de 60 dias. 

7. DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
7.1. Deverão ser atentados os documentos elencados no Anexo B, pois são 

indispensáveis para análise e aceitação das propostas. 
7.2. As empresas participantes, além da documentação exigida na legislação vigente, 

deverão apresentar: 
a) Atestados de fornecimento de no mínimo, 1 (uma) solução igual ou semelhante 

a que está sendo contratada; 
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b) Cópia simples do contrato, nota de empenho ou nota fiscal que gerou o 
fornecimento da solução em outras instituições. 

7.3. Somente serão aceitas as propostas que em suas ações e serviços estiverem 
inseridos os princípios de sustentabilidade nos pilares econômico, social e ambiental 
e uso de tecnologias e materiais que não agridem o meio ambiente, devendo para 
tanto apresentar comprovação através da apresentação de certificação emitida por 
instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de 
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências deste TR: 

a) Bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

b) Bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e 
o armazenamento; 

c) Bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS 
(RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento definitivo do objeto. 
8.2. A Nota modelo 1 ou 1-A será recusada e considerada inidônea para a operação 

(conforme protocolo ICMS 42/ 2009 e inciso VIII do artigo 26-A do Livro do 
Regulamento do ICMS do RS). 

8.3.  No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 
Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções 
necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes 
de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

8.4. Os pagamentos somente serão efetuados, mediante depósito bancário (OB), na 
conta da pessoa física ou jurídica (CONTRATADA). 

8.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada no 
instrumento convocatório, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou 
mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste 
instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

8.6.  Para efeito de pagamento, a CONTRATANTE procederá às retenções tributárias e 
previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

8.7.  As obrigações pagas com atraso, desde que o atraso ocorra por conta do 
CONTRATANTE, serão atualizadas monetariamente desde a data de seu vencimento 
até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação do IGP-M, da Fundação 
Getúlio Vargas, “pro rata tempore”, ocorrido no período. 
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8.8. Caso a CONTRATADA esteja regularmente inscrita no Sistema Integrado de 
Pagamento de Imposto e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 
Pequeno Porte (Simples), junto a Nota Fiscal/Fatura deverá apresentar, em duas (02) 
vias, declaração ( modelo Anexo I ) a que se refere o artigo 4º, inciso XI, da Instrução 
Normativa SRF n° 1.244, de 30-01-2012 e alterações posteriores, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação 
específica. 

8.9. A cada pagamento será verificada a situação de regularidade da CONTRATADA. 
8.10.  Constatada a situação de irregularidade da CONTRATADA, esta será 

advertida, por escrito, em prazo a ser determinado na referida notificação, para que 
regularize sua situação, ou, apresente defesa, sob pena de rescisão contratual. 

8.11.  O prazo definido na citada notificação poderá ser prorrogado, a critério da 
Administração. 

 

9. DO CONTRATO 
9.1. Será dispensada a celebração de termo específico de contrato entre as partes, na 

forma do disposto no artigo 62 da Lei Federal 8.666/93, passando a substituí-lo a 
Nota de Empenho de despesa e este Termo de Referência. 

10. DA GARANTIA CONTRATUAL 
10.1. Nos termos do artigo 56 da Lei 8.666/93, será dispensada a apresentação de 

garantia contratual pela CONTRATADA. 
 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no instrumento 

convocatório, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os 

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda 

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes, acompanhado da respectiva nota fiscal, declarações de isenções, 

ou outros documentos solicitados. 

11.2. Não transferir a outrem os compromissos assumidos, no todo ou em parte, 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

11.3. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o caso; 

11.4. 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); ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
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instrumento convocatório, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

11.5. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação. 

11.6. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado, o objeto com 

avarias ou defeitos. 

11.7. Assumir toda e qualquer providência que diga respeito ao reparo ou à 
indenização por danos materiais causados à CONTRATANTE e a terceiros por atos 
praticados ou por eventuais acidentes, em decorrência da entrega, causados por 
seus funcionários. 

11.8. Efetuar o transporte vertical dos materiais fornecidos, obrigatoriamente pelos 
elevadores de serviço, ou pelo lado externo do prédio por meios próprios da 
CONTRATADA.  

11.9. Responder por todos os ônus, tais como: mão-de-obra, equipamentos, 

transportes, seguros, leis sociais, previdenciárias, administrativas e trabalhistas, 

tributos, impostos, taxas, fretes, cuja inadimplência não transfere responsabilidade 

à CONTRATANTE; 

11.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação; 

11.11. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da 

contratação; 

11.12. As presentes disposições não exaurem as obrigações da CONTRATADA, as 
quais consistirão em todas aquelas previstas no instrumento convocatório, bem 
como as que tenham relação com o objeto contratado. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no instrumento 

convocatório. 

12.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais 
e/ou bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do 
instrumento convocatório e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo. 
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12.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 
ou corrigido; 

12.4. Rejeitar os materiais e/ou bens que não atendam aos requisitos constantes 
deste Termo de Referência e das demais especificações da contratação; 

12.5. Efetuar o pagamento na forma e nos prazos estabelecidos na contratação, 

bem como, as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela CONTRATADA. 

12.6. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA. 

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

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
13.1. Para assegurar a perfeita execução do objeto, em conformidade com o 

instrumento convocatório, seus anexos e as demais peças que regulam a 
contratação, a Divisão de Suporte Técnico do NTI da UFCSPA, através de seus 
servidores, ficará responsável pelo recebimento, inclusive por atestar as faturas 
apresentadas pela CONTRATADA, quando deverão informar se os materiais foram 
entregues adequadamente e nos prazos ajustados, comunicando formalmente 
qualquer deficiência encontrada, oficiando a CONTRATADA. 

13.2. A verificação da adequação dos materiais deverá ser realizada com base nos 
critérios previstos neste Termo de Referência e demais peças que regulem a 
contratação. 

13.3. O recebimento de materiais e/ou bens de valor superior a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, 
designados pela autoridade competente. 

13.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, 
previstas no Instrumento Convocatório e na legislação vigente, podendo culminar 
em rescisão contratual. 

13.5. A ausência ou omissão do agente de fiscalização da CONTRATANTE não 
eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas na lei, no contrato ou em 
outro instrumento que regule as condições da contratação. 
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 
14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente instrumento, a 

CONTRATANTE poderá, garantida prévia defesa, rescindir o contrato e, caso a 
CONTRATADA venha a incorrer em uma das situações previstas no artigo 78, incisos I 
a XI e XVIII da Lei nº. 8.666/93, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as 
seguintes penalidades: 

a-)  Multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o 
valor total da proposta devidamente atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções previstas no artigo 87 da Lei n.° 8.666/93, na hipótese de recusa injustificada 
da vencedora em retirar ou receber o contrato,ou qualquer outro documento que 
passe a substituí-lo, no prazo de cinco (05) dias úteis, após regularmente convocado, 
prorrogáveis por mais cinco (05) dias úteis; 

b-) Advertência; 

c-) Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (cinco décimos por 
cento), por dia de atraso na entrega do objeto, a ser calculada sobre o valor da 
parcela que der causa, até o limite de 10% (dez por cento), caracterizando 
inexecução parcial, para cada ocorrência; 

 d-) Multa compensatória no percentual de até 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o valor total da proposta, pelo descumprimento de obrigações ou pelo 
atraso na entrega além do prazo de vinte (20) dias; 

14.2. A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicação de 
outras, previstas na Lei nº 8.666/93, inclusive a responsabilização da CONTRATADA 
por eventuais perdas e danos causados à Administração. 

14.3. A multa deverá ser recolhida no prazo de dez (10) dias corridos, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 

14.4. O valor da multa poderá ser descontado do valor da Nota Fiscal ou crédito 
existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da 
multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

14.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, 
motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Autoridade 
Competente da CONTRATANTE, devidamente justificado. 

14.6. A CONTRATADA ficará impedida de licitar e de contratar com a União, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantindo o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 
casos de: 

a-)Deixar de assinar o contrato; 
b-)Deixar de entregar documentação exigida no instrumento convocatório e 

contrato; 
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c-)Apresentar documentação falsa; 
d-)Ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame; 
e-)Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
f-)Comportar-se de modo inidôneo; 
g-)Fizer declaração falsa; 
h-)Cometer fraude fiscal; 
i-)Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

 
14.7. Se verificados os casos dos itens “b“ e “d”, e comprovado impedimento ou 

reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades previstas. 

14.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à 
PARTICIPANTE e/ou CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa. 

14.9. Conforme o disposto no inciso IX do artigo 55 da Lei nº 8666/93, a 
CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77, do referido Diploma Legal. 

14.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de suspensão de 
licitar, a PARTICIPANTE será descredenciado por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 

14.11. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a CONTRATADA que: 

a-) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b-) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 

c-) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

14.12. 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 CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade. 

14.13. As sanções previstas neste são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
15.1. Os casos omissos relativos à execução desta contratação serão resolvidos 

pelas partes, com a estrita observância das legislações vigentes. 
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16. DOS DOCUMENTOS ANEXOS 
 

A- Modelo de Declaração Optante pelo Simples Nacional 
B- Relação de documentos mínimos a serem apresentados 

 
 

Porto Alegre, 12 de março de 2020. 

 
 
 
 
 

Alessandra Dahmer 
Pró-Reitora de Planejamento 
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ANEXO A 
 

ATENÇÃO! 
Solicitamos às empresas que forem beneficiadas por algum tipo de isenção fiscal: 
TRIBUTÁRIA, FEDERAL, PREVIDÊNCIARIA e/ou MUNICIPAL, apresentem documento 
comprobatório junto com a Nota Fiscal. 
Solicitamos, ainda, que as empresas que forem OPTANTES PELO SIMPLES apresentem a 
Declaração conforme o Modelo abaixo em duas vias, em papel timbrado e/ou carimbo 
com CNPJ. 

 
Instrução Normativa SRF n° 1.244, de 30-01-2012 

 
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA 

CONSTANTE DO INCISO XI DO ART 3º 
 
À 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o 

nº..... DECLARA à (nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da 
Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 
Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 
I - preenche os seguintes requisitos: 
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da 

emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas 
despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a 
modificar sua situação patrimonial; 

b) cumpre as obrigações acessórias  a que está sujeita, em conformidade com 
a legislação pertinente; 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o 
compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, 
imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a 
falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 
9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às 
penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990). 
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Local e data...................................................... 

 
 
 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO B 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 
 
Para apresentação de proposta, os seguintes documentos, no mínimo, devem ser 
apresentados além de qualquer outro não relacionado, mas que implique na validação do 
Termo de Referência. 
 
 

1. Relação de documentos técnicos 
 

 ITEM Documento 

1.1 Equipamento Folder, catálogo ou manual detalhado 

1.2 Acessórios Folder, catálogo ou manual detalhado 

1.3 Garantia Plano detalhado do fabricante 

1.4 DMI Relatório de certificação 

1.5 Energy Star Relatório de certificação 

1.6 IEC 60950 Relatório de certificação 

1.7 IEC 61000 Relatório de certificação 

1.8 UEFI Relatório de certificação 

1.9 FCC Relatório de certificação 

1.10 EPEAT Relatório de certificação 

1.11 HCL Relatório de certificação 

1.12 Windows Catalog Relatório de compatibilidade 

1.13 Linux Relatório de compatibilidade 

1.14 
NIST 800-147 ou 
SO/IEC 19678:2015 

Relatório de certificação 
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ANEXO II - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º XX/2020 

 
AUNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, com sede no(a) Rua 
Sarmento Leite 245, na cidade de Porto Alegre/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
929.967.595/0001-77, neste ato representada pelo Pró-Reitor de Administração Leandro 
Mateus Silva de Souza nomeado pela Portaria nº 20 de 05 de maio de 2017, publicada no 
Diário Oficial da União de 11 de maio de 2017, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº xx/2020, 
publicada no Diário Oficial da União de ...../...../2020, processo administrativo n.º 
23103.202151/2020-08, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e 
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  
quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes 
às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto 
n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

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

de computadores, workstations, monitores e notebooks de acordo com as 

especificações contidas neste instrumento, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, especificados no item 3 doTermo de 

Referência, anexo I do edital de Pregão nº xx/2020, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) 

e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

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

X 

Especificação Marca  
(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidad
e 

Valor Un Prazo 
garantia 

ou 
validade 
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2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 

consta como anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será a UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 

PORTO ALEGRE. 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS–IFG: UASG 158611 - Rua 02, Qd. 10, Lotes 

01 a 15, Residencial Bauman - Goiás/GO, Telefone: (62) 33719020, e-mail: 

licitacoes.goias@ifg.edu.br 

- 3º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA – 3º RCG: UASG 160388 - Av. Salvador 

França, 201, CEP: 90690-000 – Bairro Partenon, Porto Alegre/RS, Telefone: (51) 3320-

1248/3320-1200, e-mail: licitacao3rcg@gmail.com. 

-COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE – CMPA: UASG 160393 - Endereço Almoxarifado 
do CMPA – Rua Vieira de Castro, nº 222 – Bairro Farroupilha -Porto Alegre – RS – CEP: 
90.040-320 – Telefone para contato: (51) 3191-6094 (Salc) e Tel/Fax (51)3191-6091 
(Almoxarifado), e-mail: salc@cmpa.eb.mil.br. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 

para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica 

condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 

participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 

viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 

da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com 

o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

mailto:licitacao3rcg@gmail.com
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4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 

do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 

porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o 

órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação 

pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas 

para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes 

anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão 

TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 

vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 
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6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 

registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade 

de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 
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6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 

6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 

honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 

49, §1º do Decreto nº 10.024/19.  

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, 

inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento 

disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do 

Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 

instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro 

de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos 

termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 



 
 

 Rua Sarmento Leite, 245, centro histórico, Porto Alegre (RS), 90050-170 – Tel. (51) 3303 8700 – www.ufcspa.edu.br 

 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 

contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 

quantitativos definidos no certame; ou 

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao 

vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de 

lances 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 

art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (2) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia 
aos demais órgãos participantes (se houver).  
 
 

Local e data 
Assinaturas 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 

registrado(s) 
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES 
 

DECLARAÇÃO – A 
 
DECLARAÇÃO DE ENCARGOS: 
 
 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 

(Razão Social da Licitante)_________________________________________, inscrito no 

CNPJ n.º: __________________________ sediada (endereço completo) 

________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

__________________ e do CPF n.º _______________, sob as penas da Lei, DECLARA que a 

proposta de preços compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer 

natureza, resultante do objeto da presente licitação. 

 

 

 

_____________________ ,  _________ de _________________ de 2020. 

 

 

 

(representante legal) 
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DECLARAÇÃO – B 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E NÃO CONTRATAÇÃO DE MENOR: 
 

 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
 

(Razão Social da Licitante)_________________________________________, inscrito 

no CNPJ n.º: __________________________ sediada (endereço completo) 

________________________________, por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

__________________ e do CPF n.º _______________, sob as penas da Lei, DECLARA: 

a) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
b) para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

_____________________ ,  _________ de _________________ de 2020. 

 

 

_____________________________ 

(representante legal) 
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DECLARAÇÃO - C 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
(Identificação da Licitação) 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado Licitante, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 229 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão n.º ....... foi elaborada de maneira 
independente (pela Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão n.º ........, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão n.º ........ não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
Pregão n.º ............, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão n.º ........ quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão n.º .......... não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão n.º ............ antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão n.º .......... não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA antes da 
abertura oficial das propostas; e  
(f) que está ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
 

____________________________, em _________ de ___________________ de 2020. 
 

 
 
__________________________________________________________________________ 

Representante legal da licitante, no âmbito do Pregão n.º .......... 


