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PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

(Processo Administrativo n° 23070.036659/2020-28)

Torna-se público que a Universidade Federal de Jataí, por meio da sua equipe de pregoeiros e equipe de
apoio designada pela PORTARIA N.º 180/2020, DE 11 DE MARÇO DE 2020 e PORTARIA N.º 181/2020,
DE 11 DE MARÇO DE 2020 respectivamente, sediada à Rua Riachuelo,  1530, Setor Samuel Graham,
Jataí/GO, Cep:  75.804-068, realizará licitação,  na modalidade  PREGÃO,  na forma  ELETRÔNICA,  com

critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº
8.248, de 22 de outubro de 1991,  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 7.174, de 12 de maio de 2010,  da Instrução Normativa
SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio
de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 25/11/2020

Horário: 09:00 horas

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

 1 DO OBJETO

 1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de
bens e serviços de  informática  e  automação – TIC, conforme condições,  quantidades e  exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

 1.1.1 O objeto da presente licitação enquadra-se como sendo de natureza comum, nos
termos do art. 9º, §2º do Decreto 7.174/2010, c/c art. 1° da Lei 10.520/2002 e §1º do art. 1° do
Decreto n° 10.024/2019.

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÃO

1 1

SOLUÇÃO DE DATA CENTER INDOOR MODULAR,  COM APLICAÇÃO DE TODAS AS BOAS PRÁTICAS CONFORME A
NORMA TIA-942, ADEQUADO À CAPACIDADE DE UMA SOLUÇÃO INTEGRADA PARA AMBIENTE INTERNO, EM UM ÚNICO
CONJUNTO DE RACKS,  DEVERÁ SER ESCALÁVEL E  COM CLIMATIZAÇÃO,  DEVERÁ PROPORCIONAR SEGURANÇA,
SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) E REDE ESTRUTURADA, REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO A RISCOS
FÍSICOS  E  ACESSO  INDEVIDO;  DEVERÁ  TER  SENSORES  DE  TEMPERATURA;  FORNECIMENTO  DE  PDUS  CASO
NECESSÁRIO; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10 KILOVOLT-AMPS (KVA), PODENDO SER EXPANSÍVEL A CAPACIDADE DE
KVA; DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS SEM ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA EXTERNA; DEVERÁ
CONTER PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, ARROMBAMENTO E POEIRA, CONTENDO MÍNIMO 01 (UM) RACK PADRÃO DE
TI, REDE E UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS), NO MÍNIMO 01 (UM) RACK DE TELECOM; MÍNIMO DE 32 UNIT
RACK (U’s) LIVRES, PODENDO SER EXPANSÍVEL; O AMBIENTE DEVERÁ SER FORNECIDO COM UPS (NO-BREAKS E
BATERIAS),  SISTEMA  DE  REFRIGERAÇÃO  COM  AR-CONDICIONADOS  DE  PRECISÃO  E  DEMAIS  COMPONENTES;
INCLUINDO  TODOS  OS  MATERIAIS  NECESSÁRIOS  PARA  A  INSTALAÇÃO  (POR  EXEMPLO,  PDUS),  DE  FORMA  A
GARANTIR O FUNCIONAMENTO; GARANTIA DE SUPORTE TÉCNICO POR 36 MESES CONFORME A ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO DATA CENTER
MODULAR, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO DATA CENTER.

Obs:  As  especificações  apresentadas  no  sistema  Compras  Governamentais  (Comprasnet),  são  meramente
referências  padronizadas  com  a  finalidade  de  cadastro  dos  itens  no  ato  da  divulgação,  não  refletindo  a  real
necessidade do objeto.  Portanto,  afim de apresentação das propostas,  deverão ser  seguidas as especificações
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mínimas contidas neste instrumento convocatório e seus anexos.

 1.2 A licitação  será  dividida  em itens, conforme  tabela  constante  deste  Edital  e  seus  anexos,
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.

 1.4 Por  ordem de conveniência  e  oportunidade desta  Administração,  o  orçamento  da  presente
contratação será sigiloso, nos termos do Art. 15, §1° da Lei 10.024/19

 2 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 156678

Fonte: 8108000000 

Programa de Trabalho: 170648 

Elemento de Despesa: 44.90.52-43

PI: M0000G3500N 

 3 DO CREDENCIAMENTO

 3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

 3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal  de Compras do Governo Federal,  no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

 3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.

 3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

 3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

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

 4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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 4.1 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.

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

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

 4.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

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

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

 4.4.5 que estejam sob falência,  concurso de credores,  concordata ou  em processo de
dissolução ou liquidação;

 4.4.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

 4.4.7 Organizações da  Sociedade Civil  de Interesse Público -  OSCIP,  atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

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

 4.5.1 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; 

 4.5.2 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

 4.5.3 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.

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

 4.5.5 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

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

 4.5.7 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; 

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

 4.5.9 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.
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5º da Constituição Federal;

 4.5.10 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.

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

 4.6 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. 

 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 total do item;

 6.1.2 Marca;

 6.1.3 Fabricante;

 6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
deste instrumento convocatório e seus anexos, indicando no que for aplicável, o modelo, prazo
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de garantia, serviços de instalação e treinamento; 

 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,  inclusive aqueles relacionados a instalação e treinamento inerentes à operacionalização dos
itens, objeto deste instrumento convocatório.

 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 90 (noventa) 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;

 6.7 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal,  gerar as
seguintes  consequências:  assinatura  de  prazo  para  a  adoção  das  medidas  necessárias  ao  exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

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

 7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 7.3 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

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

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

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

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

 7.8 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. 

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

 7.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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 7.11 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

 7.12 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários  quanto em relação  à proposta  que cobrir  a  melhor  oferta  deverá  ser  R$ 500,00
(quinhentos reais).

 7.13 Será  adotado  para  o  envio  de  lances  no  pregão  eletrônico  o  modo  de  disputa  “aberto  e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

 7.14 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,  após o que transcorrerá o período de
tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.

 7.15 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

 7.16 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

 7.17 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.

 7.18 Não havendo lance final  e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

 7.19 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

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

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

 7.22 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. 

 7.23 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. 

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

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

 7.26 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.
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 7.27 Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno porte  que  se
encontrarem na faixa de até  5% (cinco  por  cento)  acima da melhor  proposta ou  melhor  lance   serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

 7.28 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.

 7.29 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.

 7.30 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.

 7.31 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. 

 7.32 Havendo  eventual empate entre  propostas  ou lances,  o  critério  de desempate  será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:

 7.32.1 no pais;

 7.32.2 por empresas brasileiras;

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

 7.32.4 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.

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

 7.34 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.

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

 7.36 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de  24 (vinte e quantro)
horas  úteis,  envie  a  proposta  adequada  ao  último  lance  ofertado  após  a  negociação  realizada,
acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos  complementares,  quando  necessários  à  confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

 7.38 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.

 7.39 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
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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.

 8.4 Considera-se  inexequível  a  proposta  que  apresente  preços  global  ou  unitários  simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

 8.5 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;

 8.6 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;

 8.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quantro) horas úteis,  sob pena de não
aceitação da proposta.

 8.8 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

 8.9 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.

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

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

 8.12 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.

 8.13 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.
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 8.14 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

 8.15 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.

 8.16 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:

 9.1.1 SICAF;

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

 9.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

 9.1.4 Lista  de  Inidôneos  e  o  Cadastro  Integrado  de  Condenações  por  Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

 9.2 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/)

 9.3 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.

 9.4 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.

 9.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

 9.6 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

 9.8 No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual  ocorrência  do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

 9.9 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será verificada por meio
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista,  à qualificação econômica financeira  e habilitação técnica,  conforme o disposto na Instrução

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

 9.10 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até
o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

 9.11 É dever do licitante atualizar  previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação
da proposta, a respectiva documentação atualizada.

 9.12 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

 9.13 Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários  à  confirmação  daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já  apresentados, o  licitante  será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quantro) horas

úteis, sob pena de inabilitação.

 9.14 Somente  haverá  a  necessidade de  comprovação do preenchimento  de requisitos  mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.

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

 9.16 Se o licitante for a matriz,  todos os documentos deverão estar em nome da matriz,  e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 9.17 Serão  aceitos  registros  de  CNPJ de  licitante  matriz  e  filial  com diferenças  de  números  de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

 9.18 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

 9.19 Habilitação jurídica: 

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

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

 9.22 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;

 9.23 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;

 9.24 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;

 9.25 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

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

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

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

 9.28 Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

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

 9.32 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;

 9.33 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; 

 9.34 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

 9.35 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei; 

 9.36 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.

 9.37 Qualificação  Econômico-Financeira:

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

 9.39 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;

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

 9.41 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;

 9.42 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
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 9.43 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;

 9.44 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

 9.45 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os
riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido
mínimo  de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

 9.46 Qualificação Técnica:

 9.47 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.

 9.48 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.

 9.49 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.

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

 9.51 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.

 9.52 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
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microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa  com  alguma  restrição  na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 9.53 Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o  Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

 9.54 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.

 9.55 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.

 9.56 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 24 (vinte
e quatro) horas utéis, 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.

 10.1.3 conter  todas  as  informações  relativas  a  instalação  e  treinamento  acerca  da
operacionalização dos itens objeto deste instrumento convocatório, cujo custos deverão compor
o valor total da proposta.

 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.

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

 10.4 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).

 10.5 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.

 10.6 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.

 10.7 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.

 10.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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 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.

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

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

 11.5 Uma vez admitido  o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo,  apresentarem  contrarrazões  também  pelo  sistema  eletrônico,  em  outros  três  dias,  que
começarão  a  contar  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

 11.7 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:

 12.2 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.

 12.3 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. 

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

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

 12.6 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
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homologará o procedimento licitatório.

 14 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

 14.1 Todos os componentes de hardware e  software da solução deverão ser novos, sem nenhum
tipo de uso anterior e estar em linha de produção no momento da apresentação das propostas. Devem
também apresentar suporte, a manutenção e a garantias on-site de no mínimo 36 (trinta e seis) meses para
todos os componentes da solução para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica
e suporte. A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a
CONTRATANTE. Toda e qualquer peça ou componente substituído, fica automaticamente garantido até o
final do prazo de garantia do objeto.

 14.2 A garantia, manutenção (corretiva e preditiva) e suporte técnico compreendem o conjunto de
serviços técnicos e peças necessárias para manter os equipamentos em perfeito funcionamento, com as
versões de software plenamente atualizadas, de acordo com as especificações do fabricante, sem qualquer
ônus para a UFJ, enquanto durar o contrato.

 14.3 A garantia dos equipamentos deve ser provida pelo FABRICANTE dos equipamentos, e não
pela CONTRATADA. Somente será aceito o provimento de garantia de forma direta pela CONTRATADA no
caso em que ela própria for FABRICANTE dos equipamentos.

 14.4 A CONTRATADA deverá informar a Central de Atendimento telefônico tipo (0800) dela ou do
fabricante, para abertura os chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos. O
atendimento deverá ser realizado em regime 24x7.

 14.5 O prazo máximo para solução de chamado de Severidade Alta, será de até seis horas após a
sua abertura.

 14.6 As condições da garantia  (mínimo de 3 anos de atendimento  on-site,  24x7x6) deverão ser
registradas no site do fabricante do servidor de rack em nome da UFJ onde devem constar os mesmos
níveis de garantia e suporte exigidos.

 14.7 A CONTRATADA deverá possuir recurso disponibilizado via web, no site do próprio fabricante
(informar  Uniform  Resource  Locator -  URL -  para  comprovação),  que  permita  verificar  a  garantia  do
equipamento através da inserção do seu número de série.

 15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

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

 15.2 O adjudicatário terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital. 

 15.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, a contar da
data de seu recebimento. 

 15.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
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 15.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:

 15.5.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

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

 15.5.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei  nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

 15.6 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão no
instrumento contratual ou no termo de referência. 

 15.7 Previamente  à  contratação  a  Administração  realizará  consulta  ao  SICAF  para  identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19
de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

 15.8 Nos  casos  em  que  houver  necessidade  de  assinatura  do  instrumento  de  contrato,  e  o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da
contratação.

 15.9 Na hipótese  de irregularidade  do registro  no SICAF,  o  contratado deverá  regularizar  a  sua
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades
previstas no edital e anexos.

 15.10 Na  assinatura  do  contrato,  será  exigida  a  comprovação  das  condições  de  habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 15.11 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais  cabíveis  a esse licitante,  poderá convocar outro
licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou
a ata de registro de preços.

 16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

 16.1 Os  preços  são  fixos  e  irreajustáveis  no  prazo  de  um  ano  contado  da  data  limite  para  a
apresentação das propostas.

 17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

 17.1 A entrega  deverá  ser  realizada  no  prazo  máximo  de  até  30  (trinta)  dias  corridos  após  o
recebimento da Nota de Empenho.

 17.2 As entregas deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira em horário comercial (08:00 às
17:00h). Os locais de entrega definidos são (a critério da contratante): 

 17.2.1 Na UFG: Centro de Recursos Computacionais - CERCOMP/UFG, localizado na Av.
Esperança, s/n, Campus II – Samambaia (saída para Nova Veneza-Go), Goiânia – Goiás, CEP
74690-900. Telefones (62) 3521-1079/1840. 

 17.2.2 Na  UFJ:  Centro  de  Recursos  Computacionais  -  CERCOMP/UFJ,  localizado  na
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Rodovia BR 364, km 195 número 3800, Jataí- Goiás, CEP 75804-020. Telefones (64) 3606-
8207, (64) 3606-8202. 

 17.3 Os bens serão recebidos provisoriamente pelos funcionários da CONTRATANTE, para efeito de
posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e
na proposta. 

 17.4 Os  bens  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades. 

 17.5 Os bens serão recebidos definitivamente pelo Requisitante, através de sua equipe técnica no
prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade,
conformidade, funcionamento, marca/modelo e quantidade dos produtos, quando será emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, como apresentado no Anexo VIII do processo 23070.036659/2020-28. 

 17.6 Só haverá o RECEBIMENTO DEFINITIVO, após a análise da qualidade dos bens e/ou serviços,
em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de não
receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa – situação em que poderão ser aplicadas à
CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO. Quando for
caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional. 

 17.7 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo. 

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

 17.9 Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e entregues devidamente acondicionados em
suas embalagens originais e estarem dentro do prazo de validade e em perfeitas condições de uso, de
forma a permitir completa segurança por parte da solicitante, sob pena do não recebimento definitivo dos
mesmos. 

 17.10 Quando do recebimento provisório e em caso de produtos importados, a adjudicatária deverá
apresentar a COMPROVAÇÃO de suas origens e a quitação dos tributos de importação a eles referentes,
sob pena de rescisão contratual e multa, conforme inciso III, do Art. 3º, do Dec. 7.174/10.

 17.11 Caso a CONTRATADA não possa cumprir o prazo estipulado para a entrega deverá apresentar
justificativa  por  escrito  e  devidamente  comprovada,  nos  casos  de  ocorrência  de  fato  superveniente,
excepcional ou imprevisível e estranho à vontade das partes e, por fatos ou atos de terceiros, reconhecido
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 17.12 A solicitação  de  prorrogação  e  indicação  do  novo  prazo  de  entrega  do  objeto  deverá  ser
requerida e enviada para a CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias úteis antes do vencimento do prazo de
entrega inicialmente estabelecido, ficando a critério da UFJ a sua aceitação. 

 17.13 A Nota Fiscal de Vendas deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com
o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrada no sistema eletrônico (ComprasNet) e constante da
Nota de Empenho, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de
filiais ou da matriz. 

 18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 18.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato (se aplicável) para
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto.

 18.2 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Nota de Empenho, de acordo com os critérios
estabelecidos neste Termo de Referência.

 18.3 Receber  o  objeto  no  prazo  e  condições  estabelecidas  neste  instrumento,  Edital  e  em
conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.

 18.4 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
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 18.5 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo, edital e anexos.

 18.6 Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da
solução de TIC.

 18.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

 18.8 Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

 18.9 Garantir que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia
da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do CONTRATO, incluindo a
documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à
ADMINISTRAÇÃO, justificando os casos em que isso não ocorrer.

 18.10 Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  CONTRATADA,  através  de
comissão/servidor especialmente designado.

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

 19 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 19.1 Indicar  formalmente  preposto  apto  a  representá-lo  junto  à  CONTRATANTE,  que  deverá
responder pela fiel execução do contrato.

 19.2 Atender  prontamente  quaisquer  orientações  e  exigências  da  Equipe  de  Fiscalização  do
Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

 19.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços
pela CONTRATANTE.

 19.4 Propiciar  todos os meios necessários à  fiscalização do contrato  pela  CONTRATANTE,  cujo
representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessária.

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

 19.6 Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

 19.7 Ceder os direitos de propriedade intelectual  e direitos autorais  da solução de TIC sobre os
diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação,
os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

 19.8 Cumprir  todas as obrigações constantes no Edital,  seus anexos e sua proposta,  assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,
ainda:

 19.8.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes neste instrumento, edital e anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade;

 19.8.2 Entregar os produtos acompanhados dos respectivos manuais do usuário, com uma
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

 19.9 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).
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 19.10 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos.

 19.11 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data  da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo  previsto,  com  a  devida
comprovação. 

 19.12 DO PAGAMENTO

 19.13 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,  contados a partir  do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado. 

 19.14 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II  do art.  24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993. 

 19.15 Os pagamentos serão realizados através da Nota Fiscal/Fatura e, de acordo com a tramitação
formal, não sendo reconhecidos quaisquer outros tipos de documentos de cobrança, tais como duplicatas
e/ou outros tipos de títulos. A responsabilidade pela baixa de qualquer cobrança apontada em cartórios de
títulos e protestos ou equivalentes, será de total responsabilidade da CONTRATADA. 

 19.16 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal  ou fatura no momento em que o órgão
CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato. 

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

 19.18 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

 19.19 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda,  circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,  obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

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

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

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

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

 19.24 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

 19.25 Persistindo  a  irregularidade,  a  CONTRATANTE  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a
ampla defesa.

 19.26 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
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se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

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

 19.28 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

 19.29 A  CONTRATADA  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei
Complementar  nº  123, de 2006,  não sofrerá a retenção tributária  quanto aos impostos e contribuições
abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

 19.30 Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  CONTRATADA não  tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada os
Encargos Moratórios Em mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 Em= N Vp I, 

onde N é o número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento,
Vp corresponde ao valor da parcela a ser paga, enquanto que I é o Índice de compensação
financeira. O Índice de compensação financeira é calculada da seguinte forma:

I =(Tx / 100) / 365 =0,00016438 Sendo Tx o Percentual da taxa anual, que corresponde ao valor
de 6% 

 20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

 20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

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

 20.1.3 apresentar documentação falsa;

 20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

 20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

 20.1.6 não mantiver a proposta;

 20.1.7 cometer fraude fiscal;

 20.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

 20.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão  para  registro  de  preços  que,  convocados,  não  honrarem  o  compromisso  assumido
injustificadamente. 

 20.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação,  quanto  ao  enquadramento  como  ME/EPP ou  o  conluio  entre  os  licitantes,  em  qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

 20.4 O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos  subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 20.5 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

 20.6 Multa  de  0,05%  (cinco  centésimos  por  cento),  sobre  o  valor  estimado  do(s)  item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

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

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

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

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

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

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

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

 20.14 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Código Civil.

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

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

 20.17 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

 21 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

 21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras.jatai@ufg.br.

 21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir  sobre  a  impugnação  no  prazo  de  até  dois  dias  úteis  contados  da  data  de  recebimento  da
impugnação.

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

 21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  designada  para  abertura  da  sessão  pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

 21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.

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

mailto:compras.jatai@ufg.br
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 21.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

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

 22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

 22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no  mesmo  horário  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja  comunicação  em  contrário,  pelo
Pregoeiro.

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

 22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a  substância  das propostas,  dos  documentos e  sua  validade jurídica,  mediante  despacho
fundamentado,  registrado  em ata  e  acessível  a  todos,  atribuindo-lhes  validade  e  eficácia  para  fins  de
habilitação e classificação.

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

 22.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

 22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

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

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

 22.11 É eleito o Foro da comarca de Jataí (GO) para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº
8.666/93. 

 22.12 Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  nos  endereços  eletrônicos
www.comprasgovernamentais.com.br e www.compras.jatai.ufg.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos
no endereço Rua Riachuelo, 1530 – Setor Samuel Graham – Jatai/GO – CEP: 75.804 – 020, nos dias úteis,
no horário das 08:00 horas às 17:00 horas,  mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

•  ANEXO I - Termo de Referência;

• ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

• ANEXO III – Termo de Recebimento Definitivo;

• ANEXO IV – Termo de Ciência;

• ANEXO V – Termo de Confidencialidade e Sigilo;

• ANEXO VI – Termo de Recebimento Provisório;
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• ANEXO VII – Modelo de Declaração de Não Empregabilidade de Menor;

• ANEXO VIII – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta;

• ANEXO IX – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação;

• ANEXO X – Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte;

• ANEXO XI – Termo de Ciência de Concordância Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

Jataí (GO), 04 de novembro de 2020

_______________________________________
Rafael Nogueira de Freitas Koch
Coordenador de Compras e Licitações
Pró-Reitoria de Administração e Finanças
Universidade Federal de Jataí
http://compras.jatai.ufg.br
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PREGÃO ELETRÔNICO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

(Processo Administrativo n° 23070.036659/2020-28)

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

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

 1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO

 1.1 Contratação de objeto de natureza comum, conforme Art. 9º, §2º do Decreto 7.174/2010:
 1.2 Data  center  modular  indoor  para  proteção  de  dados  e  equipamentos  de  TI,  através  de
compartimentos modulares climatizados, sistema de monitoramento e segurança, testados e certificados
para a proteção de equipamentos eletrônicos críticos, com proteção física a riscos externos, tais como, fogo,
fumaça, água, vandalismo e acesso indevido; e
 1.3 Transferência de conhecimento, suporte técnico on-site e garantia de no mínimo 36 (trinta e
seis) meses.

 2 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC

A instalação  destes  equipamentos  torna  extremamente  necessários  e  poderá  assegurar  a
disponibilidade  das  atividades  administrativas  e/ou  acadêmicas  dos  alunos  (da  graduação  e  pós-
graduação), docentes e técnicos administrativos/terceirizados na instituição.

As principais aplicações da instituição devem funcionar (executar) nos servidores de aplicação
e  armazenar  as  informações  nos  storages.  Desta  forma,  tanto  o  servidores  como  o  storages  são
equipamentos críticos de TI, pois gerenciam todas as informações acadêmicas e administrativas da UFJ.
Com base nisso, estes equipamentos críticos de TI devem ficar instalados em um data center para terem
um  fornecimento  adequado  de  energia  e  segurança  de  acesso,  com  ambiente  climatizado  com  ar
condicionado de precisão para assegurar o bom funcionamento, evitar superaquecimentos e incêndios e
falhas dos servidores.

O data center deve ser instalados no local especificado pela UFJ. Sendo assim, a instalação,
configuração  e  ativação  dos  equipamentos  e  softwares serão  realizadas  por  equipe  certificada  pelo
fabricante, para esse fim.

 2.1 Bens e serviços que compõem a solução

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM OU SERVIÇO  CATMAT/CATSER QTDE UNIDADE

1 SOLUÇÃO DE DATA CENTER INDOOR MODULAR, COM
APLICAÇÃO  DE  TODAS  AS  BOAS  PRÁTICAS
CONFORME  A  NORMA  TIA-942,  ADEQUADO  À
CAPACIDADE  DE  UMA  SOLUÇÃO  INTEGRADA  PARA
AMBIENTE  INTERNO,  EM  UM  ÚNICO  CONJUNTO  DE
RACKS,  DEVERÁ  SER  ESCALÁVEL  E  COM
CLIMATIZAÇÃO,  DEVERÁ  PROPORCIONAR
SEGURANÇA,  SISTEMA  DE  CIRCUITO  FECHADO  DE
TELEVISÃO (CFTV) E REDE ESTRUTURADA, REDUÇÃO
DA  EXPOSIÇÃO  A  RISCOS  FÍSICOS  E  ACESSO
INDEVIDO;  DEVERÁ  TER  SENSORES  DE
TEMPERATURA;  FORNECIMENTO  DE  PDUS  CASO
NECESSÁRIO;  CAPACIDADE  DE  NO  MÍNIMO  10
KILOVOLT-AMPS (KVA),  PODENDO SER EXPANSÍVEL A
CAPACIDADE DE KVA;  DEVERÁ POSSUIR AUTONOMIA
DE  NO  MÍNIMO  15  MINUTOS  SEM  ALIMENTAÇÃO  DE
ENERGIA  EXTERNA;  DEVERÁ  CONTER  PROTEÇÃO
CONTRA  INCÊNDIO,  ARROMBAMENTO  E  POEIRA,
CONTENDO  MÍNIMO  01  (UM)  RACK  PADRÃO  DE  TI,

116130 1 UNIDADE
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REDE E UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS), NO
MÍNIMO  01  (UM)  RACK  DE  TELECOM;  MÍNIMO  DE  32
UNIT RACK (U’s) LIVRES, PODENDO SER EXPANSÍVEL;
O AMBIENTE DEVERÁ SER FORNECIDO COM UPS (NO-
BREAKS  E  BATERIAS),  SISTEMA DE  REFRIGERAÇÃO
COM  AR-CONDICIONADOS  DE  PRECISÃO  E  DEMAIS
COMPONENTES;  INCLUINDO  TODOS  OS  MATERIAIS
NECESSÁRIOS  PARA A INSTALAÇÃO  (POR EXEMPLO,
PDUS),  DE FORMA A GARANTIR O FUNCIONAMENTO;
GARANTIA  DE  SUPORTE  TÉCNICO  POR  36  MESES
CONFORME  A ESPECIFICAÇÃO  TÉCNICA,  INCLUINDO
SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO,  REPASSE  DE
CONHECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO DATA CENTER
MODULAR,  SERVIÇO  DE  INSTALAÇÃO  E
CONFIGURAÇÃO DO DATA CENTER.

A quantidade do(s) equipamento(s) descrito acima se refere a quantidade mínima de recursos tecnológicos
para instalação dos servidores de aplicação e storage capazes para manter os principais sistemas da UFJ,
de gerenciamento acadêmico e administrativos, funcionando durante um período máximo de 5 anos.

 2.2 Especificação técnica
A seguir descrevemos as especificações técnicas da solução a serem adquiridos para prover segurança e
alta disponibilidade para os sistemas de tecnologia da informação assim como garantir  a continuidade das
atividades ligadas à TIC da Universidade Federal de Jataí.

 2.2.1 Racks
 2.2.1.1 A solução deve conter no mínimo 1 Rack de TI e 1 Rack de telecom de no
mínimo com 32 U’s livres.
 2.2.1.2 Os Racks devem ter capacidade de no mínimo de 42 U’s.
 2.2.1.3 O Rack de TI devem ter as seguintes medidas mínimas de 600 mm de
largura e 1000 mm de profundidade.
 2.2.1.4 O Rack de telecom devem ter as seguintes medidas mínimas de 300 mm
de largura e 1000 mm de profundidade.
 2.2.1.5 Rack deve possuir a capacidade de confinamento de ar frio e quente para
aumento de eficiência da climatização.
 2.2.1.6 Deve  ser  modular,  permitindo  o  acoplamento  de  módulos  lateralmente.
Além de permitir  a  interligação  com cabos lógicos  entre  os  equipamentos instalados e
compartilhamento do sistema de climatização interno.
 2.2.1.7 A passagem de cabos elétricos e de dados deve ser provida de sistema de
blindagem oferecendo proteção mecânica contra a propagação de chamas em caso de
incêndios
 2.2.1.8 Cabos de dados, cabos de energia e conexões dos sensores, internos ao
gabinete, devem ser pré-configurados em fábrica, acomodados em infraestrutura própria
para proteção física.
 2.2.1.9 Deverá ter sistema de iluminação interna.
 2.2.1.10 Ter  vedações  na  parte  superior/inferior,  para  evitar  o  escape  de  ar
quente/frio, em todas as entradas e saídas de cabos e conexões.
 2.2.1.11 O Indicativo de Grau de Proteção de no mínimo 20;

 2.2.2 Sistema de controle de acesso
 2.2.2.1 Identificação Digital e/ou cartão de proximidade.
 2.2.2.2 O Acesso físico do data center pode ser por utilização de senhas, chave,
cartão rfid ou impressão digital.
 2.2.2.3 Sistema de gerenciamento de usuários para gerenciar o acesso a solução.
 2.2.2.3.1 Permite  armazenamento/gerenciamento  de  no  mínimo  500  registros  de
usuários.
 2.2.2.4 Fechadura elétrica / eletrônica e/ou fechaduras magnéticas .
 2.2.2.5 Software de gerenciamento de acesso aos componentes da solução.
 2.2.2.6 Deverá ser integrado com o monitoramento da solução.
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 2.2.3 Sistema CFTV
 2.2.3.1 Deverá  fornecer  sistema  para  monitoramento  via  web  e  protocolo  Real
Time Streaming Protocol (RTSP) ou equivalente para transmissão.
 2.2.3.2 Deverá conter no mínimo de 2 câmeras tipo IP com sistema com integração
ao sistema de monitoramento ambiental a ser implantado.
 2.2.3.3 As câmeras devem ter resolução mínima de 1280 X 720p.
 2.2.3.4 As câmeras devem ter zoom de no mínimo 2x e lente varifocal de 2.8 mm a
12 mm com autor iris e suporte a 16 bits de cores.
 2.2.3.5 Como sugestão de formato de codificação de Vídeo: H.265/H.264/MJPEG.
 2.2.3.6 As câmeras devem ter o Indicativo de Grau de Proteção, conforme a norma
NBR IEC 60529, de no mínimo 65.
 2.2.3.7 As câmeras devem suportar a gravação em sistema do tipo Network Video
Recorder (NVR).
 2.2.3.8 Deverá ser integrado com o monitoramento da solução;

 2.2.4 Sistema de Refrigeração
 2.2.4.1 Os equipamentos (condicionadores de ar/sistema de condicionamento de
ar) devem ser projetados visando atender as necessidades de refrigeração de todos os
equipamentos de TI hospedados no data center.
 2.2.4.2 O sistema pode ser expandido até no mínimo 100% da solução atual.
 2.2.4.3 A quantidade mínima de 1 (um) equipamento (unidade) de refrigeração de
precisão, desde que consiga atender a refrigeração da solução.
 2.2.4.4 Capacidade futura de suporte para redundância em N + 1 com a aquisição
novos equipamentos de refrigeração.
 2.2.4.5 O sistema deve manter pelo menos uma das unidades de refrigeração em
stand by quando existir redundância, alternando sua operação em períodos programáveis e
sempre que uma das unidades falhar.
 2.2.4.6 permitir que manutenções preventivas ou corretivas possam ser realizadas
sem  o  comprometimento  da  capacidade  de  climatização  do  ambiente,  quando  houver
redundância.
 2.2.4.7 Os  equipamentos  (unidades)  de  refrigeração  devem  ser  modulares  e
acoplados/instalados  no hacks  da solução,  exceto  a  unidade condensadora que não é
necessária.
 2.2.4.8 Funcionamento  24  (vinte  e  quatro)  horas  por  dia  e  365  (trezentos  e
sessenta e cinco dias) por ano.
 2.2.4.9 Para instalação do sistema de ar condicionado, a CONTRATADA deverá
obedecer às normas:
 2.2.4.10 Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 16401-1, 2, 3 –
Projetos de Instalações de ar condicionado;
 2.2.4.11 ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
 2.2.4.12 ABNT NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico;
 2.2.4.13 ABNT NBR 14679  –  Sistema  de  condicionamento  de  ar  e  ventilação  -
Execução de serviços de Higienização;
 2.2.4.14 As  temperaturas  e  umidade  relativa  que  os  ambientes  do  data  center
devem ser de 18 Cº a 27 Cº e 40% a 55%, respectivamente.
 2.2.4.15 A climatização deverá ser internamente nos racks, dentro do Datacenter. O
sistema de climatização deverá ser de precisão, com alta vazão de ar, alta taxa de calor
sensível, controle de umidade e filtragem eficientes.
 2.2.4.16 Inicialmente  a  carga  Inicial  de  TI  8,5KW,  a  solução  deverá  possuir  a
capacidade de refrigeração de 10KW + 10KW em N+1, quando apresentado a redundância.
Além de permitir expansão de no mínimo 100% da solução atual.
 2.2.4.17 O  sistema  de  refrigeração  deverá  possuir  função  de  desumidificação
acoplada a solução.
 2.2.4.18 O sistema deverá ser projetado para controlar a temperatura e umidade em
condições apropriadas para o data center.
 2.2.4.19 Sistema deve ser inteligente que proporciona eficiência energética.
 2.2.4.20 O sistema de refrigeração deverão ser fornecidas em 220-240 V.
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 2.2.4.21 A unidade condensadora deverá ser adequados para operação durante 24
horas por dia.
 2.2.4.22 A unidade condensadora
 2.2.4.23 Compressor de frequência variável DC;
 2.2.4.24 Deverá possuir separador de vapor e líquido;
 2.2.4.25 Possuir ventilador, no mínimo 1 (um) ventilador DC;
 2.2.4.26 Deve possuir separador do óleo; e
 2.2.4.27 Deve possuir filtro secador;
 2.2.4.28 A unidade controladora do sistema de refrigeração deverá
 2.2.4.29 A unidade  de  controle  deverá  ser  instalada  de  fábrica,  incorporada  à
unidade evaporadora e integrada totalmente ao sistema de monitoramento da solução.
 2.2.4.30 A controladora  deverá  possuir  no  mínimo  as  seguintes  funções  como
controle  lógico,  coleta  de  dados,  envio  de  sinal  de  controle,  relatórios  de  alarmes,
armazenamento de dados e controle de trabalho em conjunto das unidades de refrigeração.
 2.2.4.31 Deverá  permitir  fácil  e  intuitiva  navegação,  através  da  Human-Machine
Interface (HMI).
 2.2.4.32 Deverá  operar  de  forma  inteligente,  prevenindo  falhas,  permitindo  auto-
restart  programável,  controle  de  revezamento,  e  trabalho  em time  entre  as  máquinas
(comunicação IP entre as evaporadoras).
 2.2.4.33 Controle do trabalho em Time: quando vários aparelhos de ar-condicionado
trabalham  em  cooperação,  o  controlador  distribui  de  maneira  ideal  a  carga  de  calor,
diminuindo bastante o consumo de energia. Vários ar-condicionados fornecem redundância
para maior confiabilidade.
 2.2.4.34 Para serviço de instalação do sistema de refrigeração deverá ser previsto o
fornecimento de infraestrutura composta por material necessário e mão de obra para a rede
frigorígena entre a unidade evaporadora e condensadora de até 25 metros. Todo o material
necessário  para  instalação,  configuração  e  seu  pleno  funcionamento  será  de
responsabilidade da CONTRATADA.

 2.2.5 Sistema de monitoramento ambiental
 2.2.5.1 Sistema  com  sensores  para  monitoramento  de  ambiente,  tais  como
sensores de temperatura, umidade, de líquidos, fumaça, etc.
 2.2.5.2 O  sistema  deverá  possibilitar  a  solução  de  cabeamento  e  instalação
simples, podendo Identificar parâmetros críticos para o funcionamento do datacenter:
 2.2.5.3 Temperatura;
 2.2.5.4 Umidade relativa do ar;
 2.2.5.5 Status da(s) porta(s) para acesso aos equipamentos de TI;
 2.2.5.6 Alarme de sistema de detecção e combate à incêndio;
 2.2.5.7 Falha nos equipamentos de UPS; e
 2.2.5.8 Falha nos sistemas de climatização/refrigeração.
 2.2.5.9 Deverá possuir integração com software DCIM fornecido junto a solução.

 2.2.6 Sistema de Uninterruptible Power Supply
 2.2.6.1 A solução deve fornecer no mínimo 1 (uma) unidade de UPS de no mínimo
10 KVA, modulares e expansíveis, com sistema de baterias internas para autonomia de no
mínimo 15 (quinze) minutos.
 2.2.6.2 O sistema de UPS deverá ser possível escalar/expandir no mínimo 100%
da solução atual, ou seja, se houve capacidade de 10 KVA, poderá no mínimo expandir
para mais 10 KVA, chegando a um total de 20 KVA. Desta forma a expansão permitirá o
sistema de UPS operar no modo redundante N + 1.
 2.2.6.3 Os  equipamentos  (unidades)  de  UPS  devem  ser  modulares  e
acoplados/instalados no hacks da solução.
 2.2.6.4 Os equipamentos de UPS deverão manter o fornecimento de energia para
o data center  em caso de queda na energia,  durante o tempo mínimo de 15 (quinze)
minutos,  sem alimentação de energia externa,  impedindo as chamadas “piscadas”,  que
podem prejudicar o funcionamento do hardware.
 2.2.6.5 O  sistema  de  UPS  deve  alimentar  o  sistema  de  emergência  do  ar
condicionado,  monitoramento,  Câmeras,  Controle  de  Acesso  e réguas de  tomada para
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equipamentos de TI.
 2.2.6.6 Os  plugs  e  conectores  do  UPS  devem  ser  compatíveis  com  todos  os
componentes da solução.
 2.2.6.7 Tensão de Entrada 380 Volts (V) ou 220 V e saída 220 V.
 2.2.6.8 A UPS deverá tolerar variações de 138 V a 485 V na entrada.
 2.2.6.9 O  sistema  UPS  deverá  ter  disponível  o  circuito  de  bypass,  que
funciona/ativa automaticamente em casos de sobrecarga, sobretemperatura ou proteção
interna.
 2.2.6.10 A UPS deverá tolerar variações de 40 Hz a 70 Hz na entrada, mantendo
60Hz, na saída do inversor,  com variação de ± 0,05 Hz, fazendo a regulação sem transferir
para as baterias.
 2.2.6.11 Deverá atender às seguintes normas:
 2.2.6.12 International  Electrotechnical  Commission (IEC)/English (EN)  62040-1
Requisitos de segurança;
 2.2.6.13 IEC/EN 62040-2 Requisitos de compatibilidade eletromagnética;
 2.2.6.14 IEC/EN 60950-1 Requisitos Gerais;
 2.2.6.15 IEC/EN 60146 Requisitos gerais e conversores comutados de linha;
 2.2.6.16 ABNT/NBR IEC 60529 Graus de proteção providos por invólucros, havendo
um Indicativo de Grau de Proteção de no mínimo 20; e
 2.2.6.17 IEC/EN 62040-3 Método de especificação de desempenho e requisitos de
teste.
 2.2.6.18 A UPS deverá ser capaz de informar o status de operação da UPS com
indicação de status de ligado/desligado.
 2.2.6.19 A UPS deverá possuir interface Web/Simple Network Management Protocol
(SNMP)/Registered Jack 45 (RJ45), para gerenciamento remoto e envio de traps para o
sistema supervisório.
 2.2.6.20 Devem ser fornecidos os cabos e terminais para interligação e montagem
das  baterias  no  Rack  dedicado  para  essa  função,  assim  como  todo  o  cabeamento
necessário para interligação do banco de baterias as UPS.

 2.2.7 Outras especificações
 2.2.7.1 Sistema de gerenciamento único para gerenciar dos componentes do data
center,  como as UPS, portas de acesso do data center,  sistema de refrigeração, carga
energética, etc.
 2.2.7.2 As PDUS fornecidas serão de 100 à 240 Volts, de no mínimo 32 A, com o
mínimo de 8 tomadas, padrão C13/C19.
 2.2.7.3 A PDU deve ser  compatível  com os hacks presentes na solução de no
mínimo 2 (dois) metros de comprimento.
 2.2.7.3.1 Deverá possuir saídas com proteção de sobrecarga.
 2.2.7.4 Deverá fornecer no mínimo 1 (um) PDU para cada rack da solução.
 2.2.7.5 Cabos de forças tomadas C13/C14.
 2.2.7.6 Estará previsto a instalação máxima de 200 pontos de rede certificados
para conexão dos equipamentos de TI da Universidade Federal de Jataí.
 2.2.7.7 

 3 JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO

 3.1 Contextualização e Justificativa da Contratação
A necessidade da aquisição e  a justificativa de escolha da solução foram objeto de Estudo

Técnico  Preliminar  (processo  SEI  nº  23070.036659/2020-28,  documento  1578391)  realizado  em
conformidade com o disposto  na Instrução Normativa n°  1,  de 04  de abril  de 2019,  da Secretaria  de
Governo Digital, que “dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de
Tecnologia da Informação (SISP) do Poder Executivo Federal”.

 3.2 Cenário Atual
A presente contratação visa atender o objetivo estratégico de buscar a melhoria contínua da

infraestrutura  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  (TIC)  da  Universidade  Federal  de  Jataí,
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auxiliando nas demandas/necessidades da instituição.
Devido  a  Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ)  ter  sido  criada  recentemente  pela  Lei  no

13.635/2018,  por  desmembramento  da  Universidade  Federal  de  Goiás  (UFG)  -  Lei  no  3.834-C/1960,
gerando  a  necessidade  de  replicar  os  Sistema  Integrado  de  Gestão  (SIG),  Sistema  Eletrônico  de
Informações (SEI), Sistema  de Gestão de Biblioteca e outros com urgência para que o desenvolvimento
das atividades de ensino, pesquisa e extensão, para que estas atividades não fiquem prejudicadas, uma vez
que se  tornou  inviável  o  uso  compartilhado  das  mesmas instâncias  dessas  aplicações.  Além disso,  a
instituição recém emancipada, UFJ, não possui infraestrutura de TIC própria para comportar os sistemas.
Logo os equipamentos (servidores) que executam e armazenam as informações desses sistemas para
atender  a  necessidade  da  comunidade  acadêmica  e  administrativa.  Estes  servidores  devem ser
armazenados/instalados adequadamente em um data center para evitar falhas,  incêndios,  possibilitando
melhor segurança de acesso e fornecimento de energia. Desta forma, torna-se extremamente necessário a
aquisição de um data center para melhor abrigar os equipamentos TIC da UFJ.

Os principais sistemas que a UFG mantinha para uso da até então regional Jataí são o sistema
acadêmico, sistema de gestão de pessoal, sistema de gestão de compras, sistema de bibliotecas, sistema
para hospedagem dos sites, sistema de gestão de eventos e sistema eletrônico de informações. Com os
sistemas executando nos servidores irá atender às principais demandas da universidade, relacionadas às
atividades de ensino e administrativas. Para isso, os servidores devem ficar instalados em um data center
para terem um fornecimento adequado de energia e segurança de acesso, com ambiente climatizado com
precisão  para  assegurar  o  bom  funcionamento,  evitar  superaquecimentos  e  incêndios  e  falhas  dos
servidores.  Com base nisso,  estes recursos de TIC serão utilizados para suprir,  em partes,  a escassa
infraestrutura  de  tecnologia  que  se  faz  necessária  para  manter  os  equipamentos  que
executarão/hospedaram  os  principais  sistemas  levantados.  Além  disso,  é  necessário  a  instalação  e
configuração dos equipamentos por  profissional  devidamente habilitado e certificados,  com treinamento
oficial do fabricante, que deverá utilizar as melhores práticas durante a instalação, para que seja realizada
de  forma  ideal,  tornando  também  necessário  capacitar  a  equipe  interna  do  Centro  de  Recursos
Computacionais da UFJ para operações básicas e intermediárias sem a necessidade de acionar suporte do
fabricante, aumentando a disponibilidade dos sistemas.

 3.3 Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais
A  pretensão  da  implantação  da  solução  também  está  alinhada  ao  Plano  Estratégico

Institucional de 2018-2022, Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) de 2018-
2021 e, por fim, alinha ao Plano Anual de Contratações (PAC) de 2020, da Universidade Federal Jataí,
como mostrado nos quadros seguintes:

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS

ID Objetivos Estratégicos

OM41 Objetivos e Metas (OM) 41 do Plano Estratégico Institucional 2018-2022

ALINHAMENTO AO PDTIC 2018-2021

ID Ação do PDTIC ID Meta do PDTIC associada

A001
Preparar  o  servidor  de  backup  e
compartilhamento

NE003
Armazenar  e  promover  a  segurança  dos
dados digitais

A001
Atender  prontamente  a  comunidade
acadêmica  e  propor  soluções  com
eficiência e eficácia

NE005
Atender  a  comunidade  acadêmica  com
eficiência e eficácia

A005 Migração dos dados NE006 Implantação dos módulos do SIG.

A006 Manter sincronismo das informações NE006 Implantação dos módulos do SIG.

A002
Adquirir equipamentos de gravação e
backup

NE015/
M001

Implantação de uma política de segurança da
informação

ALINHAMENTO AO PAC 2020

Item Descrição

111490 SISTEMA (EQUIPAMENTO/SOFTWARE) GERENCIAMENTO
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No que se refere à Política de Governança Digital, a aquisição da solução contribuirá para o
desenvolvimento das finalidades constantes do Art. 1º, incisos I, II, V e VI do Decreto nº 8.936, de 19 de
dezembro de 2016.

 3.4 Estimativa da demanda

De  forma  geral,  as  necessidades  a  serem  atendidas  pela  pretensão  contratual  são  as
seguintes:

ID NECESSIDADES

1
AMPLIAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DO LOCAL QUE ESTÃO INSTALADOS OS SERVIDORES
ATUALMENTE

2 MELHORIA NA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO LOCAL DE SERVIDORES

3 MELHORIA NA EFICIÊNCIA CLIMÁTICA DOS SERVIDORES

4
MELHORIA  NO  CONTROLE  DE  ACESSO  E  MONITORAMENTO  DO  LOCAL  E  DOS
SERVIDORES QUE ESTARÃO LOCALIZADOS

5 PLANO E CONTROLE DE COMBATE A INCÊNDIO

A relação entre a necessidade da contratação e a solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) é apresentada no quadro a seguir:

ID
ITEM

ID DA NECESSIDADE A
SER ATENDIDA

FUNCIONALIDADES

1 1,3
DATA CENTER MODULAR INDOOR TEM CLIMATIZAÇÃO COM
AR CONDICIONADO DE PRECISÃO.

1 1,2
DATA  CENTER  MODULAR  INDOOR  TEM  UM  BANCO  DE
BATERIA E/OU UPS  PARA ESTABILIZAÇÃO ADEQUADA DA
ENERGIA.

1 4
DATA CENTER MODULAR INDOOR POSSUI UM SISTEMA DE
CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO

1 4
DATA CENTER MODULAR INDOOR POSSUI UM SISTEMA DE
SEGURANÇA  DE  ACESSO  AO  AMBIENTE  QUE  ESTÃO
INSTALADOS OS EQUIPAMENTO

1 5
DATA CENTER MODULAR INDOOR POSSUI UM SISTEMA DE
MONITORAMENTO  DE  AMBIENTE  POR  SENSORES  DE
TEMPERATURA, UMIDADE, LÍQUIDOS E FUMAÇA.

1 5

DATA CENTER MODULAR INDOOR POSSUI UM SISTEMA DE
DE  PREDIÇÃO  DO  ÍNDICE  DE  RISCO  DE  INCÊNDIO  COM
ALARMES  LOCAIS  E  NOTIFICAÇÃO  VIA  WEB,  E-MAIL,
TELEFONE OU SHORT MESSAGE SERVICE (SMS).

A estimativa de itens e especificação da solução para a UFJ foi considerada com base na
quantidade de servidores, switches, controladora, storages e outros equipamentos de infraestrutura que a
UFJ contém atualmente. Este equipamentos permitem a execução e armazenamento de informações dos
sistemas atuais da UFJ, sistemas de Voz sobre IP (VOIP), sistemas segurança e backup. Também está
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sendo considerado os requisitos mínimos exigidos de energia, espaço e climatização do ambiente para o
pleno  funcionamento  dos equipamentos.  Além disso,  a  estimativa e  descrição técnica da solução  está
prevendo a instalação de novos equipamentos ao longo 5 anos de exercício das atividades (acadêmicas e
administrativas) que irão utilizar o recursos da solução.

 3.5 Parcelamento da Solução de TIC
Devido a criação recente da UFJ (pela Lei nº 13.635/2018), por desmembramento da UFJ da

UFG, torna-se extremamente necessário a solução em sua totalidade para implantação dos equipamentos
para o funcionamento dos sistemas base na UFJ. Estes sistemas são essenciais para o funcionamento das
principais atividades acadêmicas e administrativas. Desta forma, o parcelamento da solução é tecnicamente
considerado como inviável.

 3.6 Resultados e Benefícios a Serem Alcançados
Com a implantação desses equipamentos/solução, pode-se listar a seguir alguns benefícios

para a comunidade acadêmica e administrativa:
• Melhorar a qualidade e rapidez dos serviços públicos prestados à sociedade.
• Garantir a execução das atividades administrativas e acadêmicas da instituição.
• Maior  segurança  das  informações  finalísticas,  administrativas  e  pesquisas  desenvolvidas  pelos

servidores administrativos, docentes e alunos.
• Maior disponibilidade dos principais sistemas da UFJ, permitindo um fluxo contínuo da prática das

atividades acadêmicas e administrativas.
• Quanto  à  eficácia,  a  aquisição  da  solução  visa  apoiar  e  possibilitar  o  cumprimento  das

competências educacionais da UFJ frente à comunidade universitária e à sociedade.

 4 ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O conjunto de características e especificações necessárias e suficientes para definir a solução
de TIC  a  ser  CONTRATADA (requisitos)  foi  elaborado  de  acordo  com o  Estudo Técnico Preliminar,
processo SEI  23070.036659/2020-28,  documento 1578391,  considerando o disposto no art.  16 da IN-
01/2019/SGD, conforme descritos a seguir.
 4.1 Requisitos de Negócio

A pretensão  da  aquisição  da  solução  visa  contemplar  o  objetivo  estratégico  de  conseguir
melhorar os serviços prestados pela TIC da UFJ. A implantação destes sistemas e equipamentos torna
extremamente necessários e poderá assegurar o exercício contínuo das atividades administrativas e/ou
acadêmicas  na  instituição  dos  alunos  (da  graduação  e  pós-graduação),  docentes  e  técnicos
administrativos/terceirizados na instituição.

Desta  forma,  alguns  requisitos  mínimos  são  necessários  para  o  data  center  para  o
funcionamento adequado dos sistemas para a UFJ. O data center deverá ter espaço para instalar todos os
equipamentos  críticos  de  TI.  Também deverá  ter  um fornecimento  e  estabilidade  de energia  contínua,
mesmo com quedas de energia na rede elétrica dentro da instituição. Os equipamentos críticos de TI devem
evitar riscos de incêndio, superaquecimento, arrombamento para não haver a perda total das informações
da instituição. Um sistema de segurança deve ser instalado para monitorar os equipamentos críticos de TI.
Este data center manterá a disponibilização e funcionamento dos servidores de aplicação e storages, para
executar os principais sistemas base para o funcionamento das atividades acadêmicas, administrativas e
infraestrutura de tecnologia da informação.

 4.2 Requisitos de Capacitação
O fabricante ou CONTRATADA deve fazer um treinamento de repasse de conhecimento sobre

o  componente  da  solução  fornecido  para  a  equipe  informada  pela  UFJ.  O  treinamento  deverá  ser
presencial,  em  Jataí,  no  estado  de  Goiás,  no  Brasil,  e  abordar  temas  relacionados  à  instalação,
configuração, administração e manutenção da solução implementada.

 4.3 Requisitos Legais
No que for aplicável, a solução deve observar os requisitos legais listados a seguir:
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 4.3.1 Lei Federal n° 6.938/1981: estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui
o Cadastro de Defesa Ambiental.
 4.3.2 Lei  Federal  n°  8.078/1990:  dispõe  sobre  a  proteção  do  consumidor  e  dá  outras
providências.
 4.3.3 Lei  Federal  n°  8.248/1991:  Dispõe  sobre  a  capacitação  e  competitividade  do  setor  de
informática e automação, e dá outras providências.
 4.3.4 Lei  Federal  n°  8.666/1993:  institui  normas  gerais  para  licitações  e  contratos  na
Administração Pública e dá outras providências.
 4.3.5 Lei Federal nº 10.520/2002: institui a modalidade de licitação denominada pregão eletrônico
para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências.
 4.3.6 Lei  Federal  nº  12.305/2010,  que  institui  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  em
especial a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
 4.3.7 Decreto  nº  7.174/2010,  de 12 de maio de 2010:  regulamenta a contratação de bens e
serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas fundações
instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da
União.
 4.3.8 Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para
a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
 4.3.9 Decreto n° 7.579/2011, de 11 de outubro de 2011: dispõe sobre o Sistema de Administração
dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, do Poder Executivo federal.
 4.3.10 Decreto nº  8.936,  de 19 de dezembro de 2016,  que institui  a Plataforma de Cidadania
Digital e dispõe sobre a oferta dos serviços públicos digitais, no âmbito dos órgãos e das entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
 4.3.11 Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais  Renováveis  (IBAMA) nº  12,  de 13 de abril  de 2018:  Institui  o  Regulamento de
Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais.
 4.3.12 Instrução Normativa SEGES/ME nº 01, de 10 de janeiro de 2019: dispõe sobre Plano Anual
de Contratações de bens,  serviços,  obras e soluções de tecnologia da informação e comunicações no
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o Sistema de Planejamento
e Gerenciamento de Contratações.
 4.3.13 Instrução Normativa SGD/ME nº 01, de 4 de abril  de 2019: dispõe sobre o processo de
contratação de soluções de TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos
Recursos de Tecnologia da Informação - SISP do Poder Executivo Federal.
 4.3.14 Instrução Normativa SGD/ME nº 02, de 4 de abril  de 2019: Regulamenta o art.  9º-A do
Decreto nº 7.579, de 11 de outubro de 2011, e o art. 22, § 10 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
e dispõe sobre a composição e as competências do Colegiado Interno de Referencial Técnico.
 4.3.15 Instrução  Normativa  SEGES/MP  nº  73,  de  05  de  agosto  de  2020:  Dispõe  sobre  o
procedimento  administrativo  para  a  realização  de  pesquisa  de  preços  para  a  aquisição  de  bens  e
contratação  de  serviços  em  geral,  no  âmbito  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e
fundacional.

 4.4 Requisitos de Manutenção
A CONTRATADA deve apresentar suporte e a manutenção on-site de no mínimo 36 (trinta e

seis)  meses  para  todos  os  componentes  da  solução.  Toda  atualização,  relatórios,  ou  qualquer  outra
atividade de suporte deverão ser entregues e/ou instalados nas dependências da UFJ por técnico certificado
pelo fabricante para este fim. Toda  e  qualquer  peça  ou  componente  consertado  ou  substituído,  fica 
automaticamente garantido até o final do prazo de garantia do objeto/solução.

Os  serviços  de  reparo  dos  equipamentos  especificados  serão  executados  somente e
exclusivamente onde se encontram (on-site). Os    serviços    de    suporte    e    manutenção    serão    de   
responsabilidade   da   CONTRATADA, podendo ser realizados por ela ou pelo fabricante ou por empresa
de suporte credenciado pelo fabricante para a solução ofertada.

A garantia,  manutenção e suporte técnico compreendem o conjunto de serviços técnicos e
peças necessárias   para   manter   os   equipamentos   em   perfeito   funcionamento,   com   as   versões  
de software  plenamente  atualizadas,  de  acordo  com  as  especificações  do  fabricante,  sem  qualquer
ônus para a UFJ. Os  serviços  contemplam  a  substituição  de  peças  e  equipamentos  em  caso  de 
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falhas,  atualizações de  software,  acesso  ao  suporte  do  fabricante. Os serviços deverão ser prestados
pela CONTRATADA ou pelo fabricante do equipamento.  

Realizar  todos  os  trabalhos de manutenção sem  que  haja  a  necessidade  de  parada  do 
ambiente em produção, exceto as predeterminadas com a equipe da UFJ. Do mesmo modo, deverão ser
observadas  as  rotinas  internas  da  Organização,  cujo  andamento  em  hipótese  nenhuma  deverá  ser
prejudicado em razão de quaisquer das atividades a serem contratadas. A CONTRATADA deverá realizar os
serviços de modo que não prejudiquem o andamento normal das atividades da UFJ em horário de seu
expediente normal.

 4.5 Requisitos Temporais
Entregar o plano de implantação será em até 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento

da ordem de serviço pela CONTRATADA.
A entrega dos equipamentos será em até 90 (noventa) dias corridos, a contar do recebimento

da ordem de serviço formalizada pela CONTRATADA.
Antes de findar  qualquer um dos prazos fixados o fornecedor poderá formalizar,  de forma

devidamente fundamentada, pedido de sua prorrogação, cujas razões expostas serão examinadas pela
UFJ, que decidirá pela prorrogação do prazo ou aplicação das penalidades previstas, observando o disposto
no §1º do art. 57 da Lei 8.666/93.

 4.6 Requisitos de Segurança
São de responsabilidades da CONTRATADA:
 4.6.1 Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos solicitados pela fiscalização da UFJ
no que diz respeito ao cumprimento dos itens deste documento.
 4.6.2 Assumir a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, danos ou prejuízos
causados a UFJ e a terceiros.
 4.6.3 Responder por todo e qualquer dano ou prejuízo eventualmente causado a UFJ ou
a terceiros, como consequência de atos e fatos imputáveis a seus técnicos;
 4.6.4 Somente os técnicos da empresa e do fabricante, ou pessoas a quem ela autorizar
por escrito, poderão executar os serviços de garantia e suporte técnico.
 4.6.5 Os técnicos, ou pessoas autorizadas pela CONTRATADA, deverão apresentar, no
ato  do  atendimento,  credenciamento  (crachá  da  empresa)  e  documento  de  identificação
pessoal com validade nacional, para efetuar qualquer serviço nas dependências da UFJ.
 4.6.6 Apresentar  ao  CONTRATANTE,  quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos
empregados  que  adentram  ao  ambiente  físico  deste  para  a  execução  do(s)  serviço(s)
instruindo-os quanto à necessidade de acatar as normas internas vigentes.
 4.6.7 Informar prontamente ao CONTRATANTE sobre fatos e/ou situações relacionadas à
prestação  dos  serviços  contratados  que  representem  risco  ao  êxito  da  contratação  ou  o
cumprimento de prazos exigidos, além de responsabilizar-se pelo conteúdo e veracidade das
informações prestadas-sob pena de incorrer em situações de dolo ou omissão.
 4.6.8 Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros
por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da
relação  contratual,  não  excluindo  ou  reduzindo  a  responsabilidade  da  fiscalização  ou  o
acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE.
 4.6.9 Zelar  pelo  cumprimento  de  leis  e  normas  relativas  à  segurança  e  medicina  do
trabalho durante a execução de quaisquer serviços de sua responsabilidade nas instalações do
CONTRATANTE.  Assim  como  cumprir  as  normas  do  CONTRATANTE  aplicáveis  em  suas
instalações funcionais, inclusive regras de acesso e controles de segurança.
 4.6.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

 4.7 Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais
Os requisitos sociais, ambientais e culturais são apresentados nos subitens a seguir.

 4.7.1 Requisitos Sociais
Os profissionais  que realizarem o suporte  na UFJ,  devem se apresentar  vestido de forma

adequada  ao  ambiente  de  trabalho.  Também  devem  respeitar  todos  os  servidores,  funcionários  e
colaboradores,  em  qualquer  posição  hierárquica,  preservando  a  comunicação  e  o  relacionamento
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interpessoal construtivo.

 4.7.2 Requisitos Ambientais
Os profissionais da CONTRATADA deverão estar informados sobre as boas práticas voltadas

ao consumo consciente,  redução de desperdício  e  coleta  seletiva,  com o objetivo de contribuir  para a
preservação  do  meio  ambiente  e  dos  recursos  públicos.  Devendo  responsabilizar-se  pela  limpeza  e
conservação  dos  ambientes  onde  desempenhe  seus  serviços.  Responsabilizando  pelo  recolhimento  e
destinação  adequada  dos  resíduos  decorrentes da contratação,  inclusive  embalagens  de  produtos,
conforme estabelecido na Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A  CONTRATADA deve  apresentar,  sempre  que  solicitada,  declaração  ou  certificado  que
comprove  a  destinação  final  adequada  dos  resíduos  gerados  na  prestação  de  serviços,  bem  como
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante recolhimento dos produtos após o uso pela
Administração e/ou resíduos decorrentes da execução contratual, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dando destinação ambientalmente adequada aos produtos
e às embalagens reunidos ou devolvidos, com o encaminhamento do rejeito para disposição final também
ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente.

Caso o produto seja fabricado ou montado no Brasil, deverá informar o Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) do fabricante para que se possa averiguar se ele está em situação regular junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
conforme disposto na Instrução Normativa do IBAMA nº 12 de 13 de abril de 2018, sujeita ao registro no
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei n° 6.938/81. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por
força de dispositivo legal, deve-se apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente.

Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem que utilize materiais
reciclados  ou  recicláveis,  com o  menor  volume  possível,  porém com garantia  de  proteção  durante  o
transporte e o armazenamento.

 4.7.3 Requisitos Culturais
Os bens devem estar configurados na língua português do Brasil, sendo a segunda opção a

língua inglês.

 4.8 Requisitos de Arquitetura Tecnológica
O data center deve seguir as boas prática conforme a norma ANSI/TI-942. A arquitetura da

solução nas áreas de Resistência ao fogo, Segurança e Elétrica (sistema de UPS, climatização e combate a
incêndio) devem está em conformidade com a norma ANSI/TI-942, podendo ser inicialmente classificada no
nível TIER 1, mas também deve permitir a expansão para TIER 2 e/ou TIER 3.

O data center deve ter uma arquitetura modular indoor para extensão da solução, permitindo
expandir a capacidade de KVA, Unit Rack (U’s) e refrigeração. A expansão (extensão) da capacidade de
KVA, U’s e refrigeração devem ser escaláveis até no mínimo 100% da solução atual. A solução modular
deve permitir acoplamento de módulos lateralmente, acompanhando o atendimento a todos os requisitos
deste documento da solução inicialmente aplicada. A solução deve disponibilizar de no mínimo 1 Rack de TI
e 1 Rack de telecom com 32 U’s livres.

O sistema de refrigeração e UPS devem ser acoplados/instalados internamente ao Racks. O
sistema UPS deve está em conformidade com as seguintes normas: IEC/EN 62040-2, IEC/EN 60950-1,
IEC/EN 60146, ABNT/NBR IEC 60529,  IEC/EN 60529 e IEC/EN 62040-3.  O Sistema de UPS deve se
comunica via  web,  para permitir  o  seu  gerenciamento.  A instalação  do ar  condicionado deve  está  em
conformidade com a ABNT NBR 16401-1,2,3, para instalação. A instalação do elétrica e níveis de ruído do
ar condicionado deverá seguir as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 10152, respectivamente.

Sistema de estabilidade e fornecimento contínuo de energia de alta capacidade e autonomia,
como uso de baterias e nobreak (UPS) com no mínimo 10 Kilovolt-Amps (KVA). A solução deve permitir a
expansão da capacidade de KVA. A expansão deve ser escalável até no mínimo 100% da solução atual. O
sistema deverá possuir autonomia de pelo menos 15 (dez) minutos mesmo sem alimentação externa.

O data center deve seguir as boas prática conforme a norma TI-942. A solução deve possuir
um sistema de predição do índice de risco de incêndio com alarmes locais e notificação via web, e-mail,
telefone ou Short Message Service (SMS). Além disso um Sistema de climatização/refrigeração de ambiente
com ar condicionados de precisão, para evitar superaquecimentos e/ou incêndios. A solução deve  oferecer
proteção mecânica contra a propagação de chamas em caso de incêndios.

A solução deve possuir sistema de CFTV, com no mínimo 2 câmeras, com monitoramento via
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web  e  suporte  a  gravação  NVR.  As  câmeras  devem ser  capazes  de  funcionarem com o  formato  de
codificação de vídeo H.265/H.264/MJPEG. Sistema com sensores para monitoramento de ambiente, tais
como  sensores  de  temperatura,  umidade,  de  líquidos,  fumaça,  etc.  A data  center  deve  ser  modular,
permitindo o acoplamento de módulos lateralmente.

A contratada deverá passar o projeto de adequação de toda infraestrutura elétrica necessário
para instalação do data center para a CONTRATANTE realizar. Neste projeto também deverá informar o
projeto de expansão elétrica para suportar no mínimo 100% da solução atual, considerando expansão de
hacks, acoplação lateral de unidades do data center, sistema de refrigeração, UPS, sistema de CFTV, etc.

 4.9 Requisitos de Implantação
Todos  os  componentes  de  hardware  e  software da  solução  deverão  guardar  total

compatibilidade entre si não podendo o licitante alegar eventuais incompatibilidades de qualquer ordem para
deixar  de  cumprir  os  requisitos  deste  Termo  de  Referência  e  o  Estudo  Técnico  Preliminar  (ETP).  A
instalação, configuração e ativação dos equipamentos e softwares serão realizadas por equipe certificada
pelo fabricante, para esse fim. 

Para  todos  os  itens  da  solução,  entregar  o  plano  de  implantação  utilizando  padrão 
apropriado. Descrevendo pelo menos:

• Cronograma  de  trabalho  constando,  no  mínimo,  as  datas  estimadas  e  os  prazos
(horários e quantidade de horas) para a entrega dos equipamentos, instalação física, configuração e
testes de alta disponibilidade.

• Nome completo e telefone de contato das pessoas envolvidas.
• O  plano  deverá  ter  aceite  formal  da  equipe interna do  CONTRATANTE para que

possa ser executado.
Todos os produtos ofertados deverão ser novos, de primeiro uso, constar da linha de produção

do fabricante, sem data de descontinuidade definida na época da realização da licitação, e ser da versão
mais recente adequada a esta especificação.

A  montagem  física  dos  equipamentos,  instalação  no  data  center  de  acordo  com  as
recomendações do fabricante,  toda conectorização lógica e elétrica  (com implementação de padrão de
identificação  dos  cabos),  incluindo  todos  os  cabos  e  softwares necessários  para  a  instalação  e
intercomunicação  plena  entre  os  itens  constantes  neste  documento  são  de  responsabilidade  da
CONTRATADA.  A  CONTRATADA  deve  realizar  testes  de  funcionamento  da  montagem  física  dos
equipamentos  para  deixá-los  operantes.  A  CONTRATADA  deve  certificar-se  de  que  as  instalações
existentes são suficientes para a instalação.

Executar  serviço  de  instalação  física  em  local  indicado  pela  UFJ,  incluindo  a  devida
energização para teste dos equipamentos. Os   serviços   de   instalação   e   configuração   devem   ser  
executados   por   profissionais certificados ou treinados para produtos daquela marca. 

A CONTRATADA deve fornecer todos os equipamentos especificados, incluindo conectores,
placas  e  cabos  necessários,  a  fim  de  prover  a  devida  conectividade,  perfeita  integração  e  pleno
funcionamento da solução. A CONTRATADA também deve efetuar eventuais adequações ou serviços nos
ambientes  da  UFJ  que  se  façam  necessários  para  a  instalação  dos  equipamentos,  com  anuência  e
autorização prévia do respectivo órgão. 

Deve ter a ativação física e lógica de todos os hardwares da solução, incluindo conexão às
redes de dados, atualizações de  software, patches, drivers e firmwares para suas versões estáveis mais
recentes.

Realizar  todos  os  trabalhos  sem  que  haja  a  necessidade  de  parada  do  ambiente em
produção, exceto as predeterminadas de acordo com a equipe da UFJ. Do mesmo modo, deverão ser
observadas  as  rotinas  internas  da  Organização,  cujo  andamento  em  hipótese  nenhuma  deverá  ser
prejudicado em razão de quaisquer das atividades a serem contratadas. Os serviços realizados não podem
prejudiquem o andamento normal das atividades do CONTRATANTE em horário de seu expediente normal. 
Os  serviços  que  exijam  paralisação  do  ambiente,  ou  que  coloquem  em risco sua disponibilidade em
períodos negociados, anteriormente, com a equipe da UFJ.

Os   equipamentos   somente   serão   considerados   instalados   para   fins   de   recebimento
definitivo  quando  estiverem  prontos  para  utilização  no  local  indicado  pelo  UFJ  e  de  acordo  com  as
funcionalidades expressas na especificação técnica. As datas e horários para instalação dos equipamentos
serão definidas pela equipe técnica da UFJ, que supervisionará os trabalhos.

A  CONTRATADA  deverá  refazer  todos  os  serviços  que,  a  juízo  do  representante  do
CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem ônus para a UFJ.
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 4.10 Requisitos de Garantia
Todos os componentes de hardware e  software da solução deverão ser novos, sem nenhum

tipo de uso anterior e estar em linha de produção no momento da apresentação das propostas. Devem
também apresentar suporte, a manutenção e a garantias on-site de no mínimo 36 (trinta e seis) meses para
todos os componentes da solução para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica
e suporte. A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a
CONTRATANTE. Toda e qualquer peça ou componente substituído, fica automaticamente garantido até o
final do prazo de garantia do objeto.

A garantia, manutenção (corretiva e preditiva) e suporte técnico compreendem o conjunto de
serviços técnicos e peças necessárias para manter os equipamentos em perfeito funcionamento, com as
versões de software plenamente atualizadas, de acordo com as especificações do fabricante, sem qualquer
ônus para a UFJ, enquanto durar o contrato.

A garantia dos equipamentos deve ser provida pelo FABRICANTE dos equipamentos, e não
pela CONTRATADA. Somente será aceito o provimento de garantia de forma direta pela CONTRATADA no
caso em que ela própria for FABRICANTE dos equipamentos.

A CONTRATADA deverá informar a Central de Atendimento telefônico tipo (0800) dela ou do
fabricante, para abertura os chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos. O
atendimento deverá ser realizado em regime 24x7.

O prazo máximo para solução de chamado de Severidade Alta, será de até seis horas após a
sua abertura.

As condições da garantia (mínimo de 3 anos de atendimento  on-site,  24x7x6) deverão ser
registradas no site do fabricante do servidor de rack em nome da UFJ onde devem constar os mesmos
níveis de garantia e suporte exigidos.

A CONTRATADA deverá possuir recurso disponibilizado via web, no site do próprio fabricante
(informar  Uniform  Resource  Locator -  URL -  para  comprovação),  que  permita  verificar  a  garantia  do
equipamento através da inserção do seu número de série.

 4.11 Requisitos de Formação (Capacitação) da Equipe
Os profissionais  que  executará  os  serviços  de  capacitação  da  equipe  indicada  pela  UFJ,

relacionados à solução, devem ser certificados ou treinados para produtos daquela marca. Os técnicos que
forem  realizar  os  serviços  deverão  capacitar  a  equipe,  informada  pela  UFJ,  no  local  informado  pela
CONTRATANTE.

 4.12 Requisitos de Segurança da Informação
São de responsabilidades da CONTRATADA:
 4.12.1 Não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto do contrato a ser firmado.
 4.12.2 Não veicular publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia autorização,
por escrito, da UFJ.
 4.12.3 Responder a questionamentos administrativos tempestivamente, dentro dos prazos
estipulados pelo gestor do contrato, justificando quando não for possível.
 4.12.4 Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e
especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da
execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-
los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.
 4.12.5 Serviços que exijam paralisação do ambiente/solução, ou que coloquem em risco
sua disponibilidade devem ser negociados previamente com a UFJ.

 5 RESPONSABILIDADES

 5.1 Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE
 5.1.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato (se aplicável)
para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto.
 5.1.2 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Nota de Empenho, de acordo com os
critérios estabelecidos neste Termo de Referência.
 5.1.3 Receber  o  objeto  no  prazo  e  condições  estabelecidas  neste  instrumento,  Edital  e  em
conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.
 5.1.4 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
 5.1.5 Liquidar  o  empenho  e  efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA  correspondente  ao
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fornecimento do  objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo, edital e anexos.
 5.1.6 Comunicar  à  CONTRATADA  todas  e  quaisquer  ocorrências  relacionadas  com  o
fornecimento da solução de TIC.
 5.1.7 Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos
provisoriamente  com as  especificações  constantes  do  Edital  e  da  proposta,  para  fins  de  aceitação  e
recebimento definitivo.
 5.1.8 Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
 5.1.9 Garantir  que  os  direitos  de  propriedade  intelectual  e  direitos  autorais  da  Solução  de
Tecnologia da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do CONTRATO,
incluindo  a documentação,  o  código-fonte  de aplicações,  os  modelos  de  dados e as bases  de dados,
pertençam à ADMINISTRAÇÃO, justificando os casos em que isso não ocorrer.
 5.1.10 Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  CONTRATADA,  através  de
comissão/servidor especialmente designado.
 5.1.11 A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

 5.2 Deveres e responsabilidades da CONTRATADA
 5.2.1 Indicar  formalmente  preposto  apto  a  representá-lo  junto  à  CONTRATANTE,  que deverá
responder pela fiel execução do contrato.
 5.2.2 Atender prontamente quaisquer  orientações e exigências da Equipe de Fiscalização do
Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.
 5.2.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa
ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual,
não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos
serviços pela CONTRATANTE.
 5.2.4 Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela CONTRATANTE, cujo
representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessária.
 5.2.5 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação.
 5.2.6 Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por
profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.
 5.2.7 Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solução de TIC sobre os
diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação,
os modelos de dados e as bases de dados à Administração.
 5.2.8 Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,
ainda:
 5.2.9 I - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local  constantes  neste  instrumento,  edital  e  anexos,  acompanhado  da  respectiva  nota  fiscal,  na  qual
constarão  as  indicações  referentes  a:  marca,  fabricante,  modelo,  procedência  e  prazo  de  garantia  ou
validade; e
 5.2.10 II  - Entregar os produtos acompanhados dos respectivos manuais do usuário, com uma
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
 5.2.11 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).
 5.2.12 Substituir,  reparar  ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no  prazo  fixado  neste  Termo  de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
 5.2.13 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a  data  da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo  previsto,  com  a  devida
comprovação.

 6 MODELO DE EXECUÇÃO: ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO

 6.1 Dos Prazos e Condições de Entrega
A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de até 90 (noventa) dias corridos após o

recebimento da Nota de Empenho.
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 6.2 Locais de Entrega
As entregas deverão ser realizadas durante segunda a sexta-feira em horário comercial (08:00

às 17:00h). Os locais de entrega é (a critério da contratante):
 6.2.1 Na UFJ: Centro de Recursos Computacionais - CERCOMP/UFJ, localizado na
Rodovia BR 364, km 195 número 3800, Jataí - Goiás, CEP 75804-020. Telefones (64) 3606-
8207, (64) 3606-8202.

 6.3 Da forma de Recebimento
 6.3.1 Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  pelos  funcionários  da  CONTRATANTE,  para
efeito  de posterior  verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste  Termo de
Referência e na proposta.
 6.3.2 Os bens  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em parte,  quando em desacordo  com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.
 6.3.3 Os bens serão recebidos definitivamente pelo Requisitante, através de sua equipe técnica
no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade,
conformidade, funcionamento, marca/modelo e quantidade dos produtos, quando será emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, como apresentado no Anexo V do processo 23070.036659/2020-28.
 6.3.4 Só haverá o RECEBIMENTO DEFINITIVO, após a análise da qualidade dos bens e/ou
serviços, em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de
não  receber  o  OBJETO cuja  qualidade  seja  comprovadamente  baixa  –  situação  em que  poderão  ser
aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO.
 6.3.5 Quando for caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem
custo adicional.
 6.3.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
 6.3.7 O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
 6.3.8 Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e entregues devidamente acondicionados
em suas embalagens originais e estarem dentro do prazo de validade e em perfeitas condições de uso, de
forma a permitir completa segurança por parte da solicitante, sob pena do não recebimento definitivo dos
mesmos.
 6.3.9 Quando  do  recebimento  provisório  e  em caso  de  produtos  importados,  a  adjudicatária
deverá apresentar a COMPROVAÇÃO de suas origens e a quitação dos tributos de importação a eles
referentes, sob pena de rescisão contratual e multa, conforme inciso III, do Art. 3º, do Dec. 7.174/10.5.3.8.
 6.3.10 Caso  a  CONTRATADA não  possa  cumprir  o  prazo  estipulado  para  a  entrega  deverá
apresentar  justificativa  por  escrito  e  devidamente  comprovada,  nos  casos  de  ocorrência  de  fato
superveniente,  excepcional  ou  imprevisível  e  estranho  à  vontade  das  partes  e,  por  fatos  ou  atos  de
terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
 6.3.11 A solicitação de prorrogação e indicação do novo prazo de entrega do objeto deverá ser
requerida e enviada para a CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias úteis antes do vencimento do prazo de
entrega inicialmente estabelecido, ficando a critério da UFJ a sua aceitação.
 6.3.12 A Nota Fiscal de Vendas deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente
com o  número  de  inscrição  no  CNPJ  com que  foi  cadastrada  no  sistema  eletrônico  (ComprasNet)  e
constante da Nota de Empenho, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou da matriz.

 6.4 Dados para emissão da Nota Fiscal de Vendas

NOME: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

ENDEREÇO:
Unidade Jatobá- Campus Cidade Universitária, BR 364, km 195, nº
3800, Setor Industrial, Jataí - Goiás
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CEP: 75801-615

CNPJ: 35.840.659/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

FONE: (64) 3606-8113

1. Observações gerais:
2. I - Para agilizar o processo de pagamento, devem ser informados na Nota Fiscal de

Venda os dados bancários da CONTRATADA (se possível).
3. II  -  Na nota fiscal  de venda deverá constar o número de série de cada produto

entregue (se aplicável).

 6.5 Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança
A CONTRATADA deverá manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informações contidos

em quaisquer documentos e mídias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que
venha a ter conhecimento durante a execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, divulgar,
reproduzir  ou  utilizar,  sob  pena  de  lei,  independentemente  da  classificação  de  sigilo  conferida  pelo
CONTRATANTE a tais documentos.

O  Termo de Confidencialidade e Sigilo,  contendo declaração de manutenção de sigilo  e
respeito  às  normas  de  segurança  vigentes  na  entidade,  a  ser  assinado  pelo  representante  legal  da
Contratada, e o  Termo de Ciência, a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente
envolvidos na contratação, encontram-se nos Anexos  VI e  VII  do processo administrativo SEI  de nº
23070.036659/2020-28, respectivamente.

 7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

 7.1 Critérios de Aceitação
 7.1.1 Todos os componentes da solução deverão ser novos, de primeiro uso, constar na
linha de produção do fabricante, sem data de descontinuidade definida na época da realização
da licitação, e ser da versão mais recente adequada a esta especificação.
 7.1.2 Os  bens  devem  ser  entregues  dentro  do  prazo  de  validade  em  embalagens
originais acondicionadas, de forma a permitir completa segurança por parte da solicitante.
 7.1.3 Todos os bens devem está em conformidade com as quantidades, especificações
técnicas iguais ou superiores às constantes neste Termo de Referência e na proposta. Caso as
especificações técnicas sejam superiores, não poderá ocorrer nenhum custo adicional para a
CONTRATANTE.
 7.1.4 Nenhum  componente  da  solução  deverá  apresentar  falha/defeito/vício  que
prejudique algum funcionamento parcial ou total da solução.
 7.1.5 Será  REJEITADO,  no  todo  ou  em  parte,  o  bem  e/ou  serviço  fornecido  em
desacordo  com as  especificações  constantes  deste  Termo  de  referência,  proposta  e  seus
anexos. Ainda, conforme o art. 69 da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA é obrigada a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o OBJETO
do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados.
 7.1.6 A CONTRATADA deve fornecer  todos os  componentes de hardware  e  software
requeridos  para  atender  as  funcionalidades  exigidas  na  especificação  técnica  e,
consequentemente, tornar a solução operante, mesmo que não tenham sido especificados e
cotados na proposta apresentada pela eventual CONTRATADA, serão considerados essenciais
aos serviços de instalação e deverão ser  fornecidos sem custo adicional  em relação à sua
proposta técnico comercial.
 7.1.7 A CONTRATADA deve  fornecer  todos  os  equipamentos  especificados,  incluindo
conectores,  placas  e  cabos  necessários,  a  fim  de  prover  a  devida  conectividade,  perfeita
integração e pleno funcionamento da solução.

 7.2 Procedimentos de Teste e Inspeção
CONTRATANTE reserva-se ao direito de promover avaliações, inspeções e diligências visando

esclarecer quaisquer situações relacionadas à prestação dos serviços contratados,  sendo obrigação da
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CONTRATADA acolhê-las.
 7.2.1 A CONTRATADA deve concluir, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da
emissão  do  Termo  de  Recebimento  Provisório,  Anexo  VIII do  processo  SEI
23070.036659/2020-28, a instalação e configuração da solução neste Termo de Referência e na
proposta, em plena compatibilidade com o ambiente computacional da UFJ, em conformidade
com a proposta comercial e em conformidade com o plano de implantação.
 7.2.2 O processo de testes e inspeção das amostras ou da solução total ou da prestação
de serviço será de até 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao do
recebimento  dos  itens  da  solução  ou  da  prestação  de  serviço  –  podendo  ser  prorrogado
mediante despacho motivado do PREGOEIRO.
 7.2.3 As análises ocorrerão no local definido pelo PREGOEIRO na data marcada para
início dos trabalhos.
 7.2.4 Os bens ou a prestação de serviços serão analisados(as) individualmente, uma por
vez, observando a ordem dos itens ou prestação de serviços da solução. As análises ocorrerão
da seguinte maneira:
 7.2.5 Análise de documentação técnica: tem por objetivo verificar se o equipamento ou
serviço ofertado atende a todas as exigências de compatibilidade com os padrões e normas
nacionais e internacionais de acordo com as exigências deste Termo de Referência, proposta e
seus anexos.
 7.2.6 Análise das características e especificações: têm por finalidade verificar se todos os
requisitos  técnicos  de  acordo  com  as  características  exigidas  neste  Termo  de  Referência,
proposta e seus anexos.
 7.2.7 Teste(s) de desempenho: tem por finalidade verificar se a solução ofertada possui
as características mínimas de desempenho solicitadas para cada item do Termo de Referência.
 7.2.8 Aceitação de questionamentos:  momento em que o integrante responsável  pela
CONTRATADA,  que  estará  presente  durante  ou  fazendo  a  análise  das  amostras,  poderá
formular questionamentos sobre a verificação de comprovação dos itens do solução.
 7.2.9 Os  técnicos  da  CONTRATADA verificaram  os  requisitos  exigidos  no  Termo  de
Referência  foram atendidos.  Para  cada  item avaliado  será  atribuído  o  critério  aprovado ou
reprovado.
 7.2.10 A Mensuração/análise da aderência  aos  requisitos  poderá ser  feita  da seguinte
maneira:

 7.2.10.1 Por observação física do componente/requisito;
 7.2.10.2 Por  observação  de  documento  comprobatório  (atestados,  certidões  e
documentos equivalentes);
 7.2.10.3 Verificação da vedação e segurança das portas do data center;
 7.2.10.4 Verificação do controle de acesso do data center;
 7.2.10.5 Por verificação de conectividade dos componentes e funcionamento;
 7.2.10.6 Por verificação de energização dos componentes da solução;
 7.2.10.7 Por verificação do estado geral e funcionamento dos sensores de ambiente
(umidade, temperatura, etc);
 7.2.10.8 Inspeção física e verificação do UPS;
 7.2.10.9 Testes de autonomia sem fornecimento de energia externa;
 7.2.10.10 Por verificação do estado geral  e funcionamento do ar  condicionado de
precisão;
 7.2.10.11 Por testes de comunicação com o sistema CFTV;
 7.2.10.12 Por verificação de autonomia de energia; e
 7.2.10.13 Pela  observação  dos  manuais  técnicos  do  equipamento  e  de  seus
componentes.

As ocorrências de reprovação serão fundamentadas e constarão no relatório final do processo
de avaliação das amostras ou da solução total.

Durante a avaliação e teste de inspeção não poderão ser incluídos, excluídos ou alterados
requisitos especificados no Termo de Referência.
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 7.3 Níveis Mínimos de Serviço Exigidos
 7.3.1 Quanto aos níveis de serviços, têm-se as seguintes condições:

 7.3.1.1 Os Níveis de Serviço Exigidos serão classificados conforme as severidades
definidas abaixo:

 7.3.1.1.1 Severidade  ALTA:  esse  nível  de  severidade  é  aplicado
quando há a indisponibilidade do uso dos equipamentos ou licenças;
 7.3.1.1.2 Severidade MÉDIA: aplicado quando há falha do uso dos
equipamentos,  estando  ainda  disponíveis,  porém  apresentando
problemas;
 7.3.1.1.3 Severidade  BAIXA:  aplicado  para  a  instalação,
configuração,  esclarecimentos  técnicos  relativos  ao  uso  e
aprimoramento  dos  equipamentos  -  chamados  técnicos  que  não
requeiram imediato atendimento e/ou solução.

 7.3.1.2 A contagem do prazo e atendimento e solução definitiva de cada chamado
será a partir da abertura do chamado técnico na central de atendimento ou envio de
documentação correspondente que apresente o problema para CONTRATADA, até o
momento  da comunicação  da solução  definitiva  do problema e aceite  pela  equipe
técnica.
 7.3.1.3 Iniciar o atendimento em até 2 (duas) horas, a contar do momento em que
foi  aberto  o  chamado  de  suporte  técnico  ou  notificado  por  documentação
correspondente com classificação como severidade ALTA;
 7.3.1.4 Solucionar, no prazo máximo de 6 (seis) horas, a contar do momento em
que foi aberto o chamado de suporte técnico ou notificado por documentação oficial
correspondente classificado como severidade ALTA;
 7.3.1.5 Iniciar o atendimento em até 6 (seis) horas, a contar do momento em que
foi  aberto  o  chamado  de  suporte  técnico  ou  notificado  por  documentação
correspondente classificado como severidade MÉDIA;
 7.3.1.6 Solucionar,  no prazo  máximo de 24 (vinte  e  quatro)  horas,  a  contar  do
momento  em  que  foi  aberto  o  chamado  de  suporte  técnico  ou  notificado  por
documentação correspondente classificado como severidade MÉDIA;
 7.3.1.7 Iniciar o atendimento em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do momento
em que foi  aberto o chamado de suporte técnico ou notificado por documentações
correspondentes classificados como severidade BAIXA;
 7.3.1.8 Solucionar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do
momento  em  que  foi  aberto  o  chamado  de  suporte  técnico  ou  notificado  por
documentação correspondente classificado como severidade BAIXA.

 7.4 Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento
Além  das  sanções  previstas  no  edital  e  no  contrato,  a  CONTRATADA estará  sujeita  às

penalidades detalhadas abaixo:
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 7.4.1 Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não
resulte prejuízo para a Administração.
 7.4.2 Multa de mora no percentual correspondente a 0,05% (cinco centésimos por cento),
calculada  sobre  o  valor  total  da  contratação,  por  dia  de  atraso  na  entrega  do  plano  de
implantação, além do prazo máximo definido no CRONOGRAMA, até o limite de 30 (trinta) dias
corridos. Após este prazo será considerado inexecução total do contrato.
 7.4.3 Multa  de  mora  no  percentual  correspondente  a  0,1%  (um  décimo  por  cento),
calculada sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na entrega dos equipamentos e
licenças, e conclusão da etapa de instalação e configuração, além do prazo máximo definido no
CRONOGRAMA, até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do
contrato.
 7.4.4 Multa de mora no percentual correspondente a 0,03% por hora de atraso, até o
limite de 24 (vinte e quatro) horas, calculada sobre o valor total da contratação, no caso de
atraso injustificado no atendimento de chamados de severidade ALTA.
 7.4.5 Multa de mora no percentual correspondente a 0,01% por hora de atraso, até o
limite de 48 (quarenta e oito) horas, calculada sobre o valor total da contratação, no caso de
atraso injustificado no atendimento de chamados de severidade MÉDIA.
 7.4.6 Multa de mora no percentual correspondente a 0,005% por hora de atraso, até o
limite de 72 (setenta e duas) horas, calculada sobre o valor total da contratação, no caso de
atraso injustificado no atendimento de chamados de severidade BAIXA.
 7.4.7 Multa de mora no percentual correspondente a 0,01% por dia de atraso, até o limite
de 30 (trinta) dias corridos, calculada sobre o valor total da contratação, no caso de atraso
injustificado na prestação das demais obrigações não elencadas nos itens acima de penalidade.
 7.4.8 A inexecução  parcial  ou  total  deste  instrumento,  por  parte  da  CONTRATADA,
poderá ensejar a rescisão contratual e/ou a aplicação de multa compensatória, no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
 7.4.9 O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a
que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993.
 7.4.10 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.
 7.4.11 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
 7.4.12 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
 7.4.13 O  valor  da  multa  aplicada,  após  regular  procedimento  administrativo,  será
descontado  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pelo  CONTRATANTE,  descontado  da
garantia contratual ou cobrado judicialmente.
 7.4.14 A aplicação de  multa  não impede,  a  critério  da Administração,  a  aplicação das
demais  sanções  de  advertência,  de  impedimento/suspensão  do  direito  de  licitar  e  de
inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.
 7.4.15 Além  disso,  pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  da  contratação  a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
 7.4.16 Advertência por  escrito,  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não
acarretam prejuízos significativos para a solução contratada.
 7.4.17 Suspensão  de  licitar e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,  pelo
prazo de até dois anos.
 7.4.18 Impedimento  de  licitar e  contratar  com  órgãos  e  entidades  da  União  com  o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
 7.4.19 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
 7.4.20 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 7.5 Do Pagamento
 7.5.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
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 7.5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.
 7.5.3 Os  pagamentos  serão  realizados  através  da  Nota  Fiscal/Fatura  e,  de  acordo  com  a
tramitação formal, não sendo reconhecidos quaisquer outros tipos de documentos de cobrança, tais como
duplicatas e/ou outros tipos de títulos. A responsabilidade pela baixa de qualquer cobrança apontada em
cartórios de títulos e protestos ou equivalentes, será de total responsabilidade da CONTRATADA.
 7.5.4 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato.
 7.5.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.
 7.5.6 Constatando-se,  junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018.
 7.5.7 Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos  pertinentes  à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á  após a  comprovação da  regularização  da situação,  não  acarretando qualquer  ônus  para  a
CONTRATANTE.
 7.5.8 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
 7.5.9 Antes  de  cada  pagamento  à  CONTRATADA,  será  realizada  consulta  ao  SICAF  para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
 7.5.10 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  CONTRATADA,  será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da CONTRATANTE.
 7.5.11 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito  do  órgão  ou  entidade,  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público,  bem  como  ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
 7.5.12 Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto
à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
 7.5.13 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a
ampla defesa.
 7.5.14 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.
 7.5.15 Será rescindido o contrato  em execução com a CONTRATADA inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE.
 7.5.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 7.5.17 A  CONTRATADA  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei
Complementar  nº  123, de 2006,  não sofrerá a retenção tributária  quanto aos impostos e contribuições
abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
 7.5.18 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,  desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada os
Encargos Moratórios Em mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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Em= N Vp I,
onde N é o número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento,
Vp corresponde ao valor da parcela a ser paga, enquanto que I é o Índice de compensação
financeira. O Índice de compensação financeira é calculada da seguinte forma:
I =Tx100365 =0,00016438 
Sendo Txo Percentual da taxa anual, que corresponde ao valor de 6%.

 8 ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO

A  estimativa  de  preço  da  contratação  foi  realizada  pela  Equipe  de  Planejamento  da
Contratação para elaboração do orçamento detalhado, composta por preços unitários e fundamentada em
PESQUISA DE PREÇOS realizada em conformidade com os procedimentos administrativos estabelecidos
na Instrução Normativa SEGES/MP n° 73, de 05 de agosto de 2020, e suas atualizações conforme pode ser
verificado por meio das cotações/orçamentos junto a fornecedores do ramo e pesquisa no Painel de Preços
do Governo Federal. Os documentos utilizados para embasar a pesquisa de preços integram o Processo
Administrativo SEI de nº 23070.036659/2020-28.

Por ordem de conveniência  e oportunidade desta  Administração,  o  orçamento da presente
contratação será sigiloso, nos termos do Art. 15, §1° da Lei 10.024/19

 9 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 9.1 As  despesas  para  atender  a  esta  licitação  estão  programadas  em  dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020 e 2021, a indicação da fonte
e centro de custos, será feito a cada parcela solicitada.

 10 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

 10.1 O  prazo  de  vigência  do  contrato  é  de  12  meses,  podendo  ser  prorrogado  por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666, de
1993. O término da vigência deste Contrato não exime a CONTRATADA das obrigações assumidas com
relação  ao  suporte  técnico  e  às  garantias  oferecidas,  por  força  da  subseção  4.4  e  subseção  4.10,
respectivamente.

 11 DO REAJUSTE DE PREÇOS

 11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano contados da data de
publicação.

 12 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 12.1 Tipo e Modalidade da Licitação e critério de julgamento
 12.1.1 A licitação  será  realizada  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO e  o  tipo  da
licitação é o MENOR PREÇO observando, como critério de julgamento, o valor por ITEM para a
seleção  da  proposta  mais  vantajosa,  utilizado  para  contratação  de  bens  e  serviços  de
informática.
 12.1.2 A fundamentação pauta-se na premissa que a contratação de serviços baseia-se
em  padrões  de  desempenho  e  qualidade  claramente  definidos  no  Termo  de  Referência,
havendo diversos  fornecedores  capazes de  prestá-los.  Caracterizando-se  como “objeto  de
natureza comum” conforme Art. 9º, §2º do Decreto 7.174/2010.
 12.1.3 Todos os elementos do item necessariamente devem ser fornecidos pela mesma
empresa de forma a garantir compatibilidade, garantia e suporte.
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 12.2 Da Aplicação do Direito de Preferência
 12.2.1 Nos  termos  da  legislação  vigente,  quando  aplicável,  conforme  previsão  neste
termo, edital e anexos, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação definidos
pela Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência conforme procedimento
estabelecido  nos  artigos  5°  e  8°  do  Decreto  n°  7.174,  de  2010.  Sendo  que  as  licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de
preferência terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes
empresas na mesma situação.

 12.3 Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação
 12.3.1 A proponente  deverá  apresentar  como  comprovação  de  Qualificação  Técnica
(Habilitação  Técnica)  a  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 (Atestado de Capacidade Técnica).
 12.3.2 Em assimetria  com o que dispõe a Instrução Normativa 73/2020,  considerando
ainda  as  disposições  do  Acórdão  TCU 914/2019  e  do  Art.  23,  incisos  I  a  VI  da  Instrução
Normativa nº  1  de  4  de Abril  de 2019,  os atestados deverão a serem apresentados pelos
licitantes, deverão comprovar o fornecimento de no mínimo 50% do quantitativo total para cada
item desta licitação, que vier a participar.
 12.3.3 Será aceita a soma de atestados para item que o licitante vier a ser selecionado.

 13 DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E DA APROVAÇÃO

A Equipe de Planejamento da Contratação foi  instituída pela portaria  621/2020  (documento
1612325) do processo SEI 23070.036659/2020-28.

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

____________________
Integrante

Requisitante
Christofer Gustavson Prado
Técnico em Tecnologia da

Informação
 1648971

____________________
Integrante
Técnico

Bruno Moraes Rocha
Técnico em Tecnologia da

Informação
1189528

____________________
Integrante

Administrativo
Caio Vilela Azevedo

Assistente em Administração
2388261

Aprovo,

Autoridade Competente da Área de Tecnologia da Informação

Daniel Silva Carvalho
Diretor do Centro de Recursos Computacionais

2974166

Jataí, 30 de outubro de 2020.
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PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

(Processo Administrativo n° 23070.036659/2020-28)

ANEXO II – TERMO DE CONTRATO

TERMO  DE  CONTRATO  DE  COMPRA
Nº  ......../....,  QUE  FAZEM  ENTRE  SI
O(A)..........................................................  E  A
EMPRESA ......................................................…….

A Universidade Federal de Jataí, com sede na Rodovia BR-364, N° 3800 - KM 192,  na cidade de Jataí
(GO), inscrita no CNPJ sob o nº 35.840.659/0001-30, neste ato representada pelo Reitor Pró Tempore, Prof.
Dr. Américo Nunes da Silveira Neto, portador do CPF: 538.895.926-00, nomeado pela  Portaria nº 2.121, de
10 de dezembro de 2019, do Ministério da Educação – MEC , publicada no DOU de 11 de dezembro de
2020, portador da matrícula funcional nº ...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e
o(a)  ..............................  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  ............................,  sediado(a)
na  ...................................,  em  .............................  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela
(o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e
em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Pregão nº 9/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 1 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

 1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E
AUTOMAÇÃO  –  TIC,  conforme  especificações  e  quantitativos  estabelecidos  no  Termo  de  Referência,
anexo do Edital. 

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

 1.3 Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE VALOR

1

2
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3

...

 2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

 2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na
data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da
Lei nº 8.666, de 1993.

 3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

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

 3.2 No valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas  decorrentes  da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do  objeto  da  contratação,  inclusive  aqueles  relacionados  a  instalação  e  treinamento  inerentes  à
operacionalização dos itens, objeto deste Termo de Contrato.

 4 CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 156678

Fonte: 8108000000 

Programa de Trabalho: 170648 

Elemento de Despesa: 44.90.52-43

PI: M0000G3500N 

 5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

 5.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,  contados a partir  do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.

 5.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II  do art.  24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.

 5.3 Os pagamentos serão realizados através da Nota Fiscal/Fatura e, de acordo com a tramitação
formal, não sendo reconhecidos quaisquer outros tipos de documentos de cobrança, tais como duplicatas
e/ou outros tipos de títulos. A responsabilidade pela baixa de qualquer cobrança apontada em cartórios de
títulos e protestos ou equivalentes, será de total responsabilidade da CONTRATADA.

 5.4 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal  ou fatura no momento em que o órgão
CONTRATANTE atestar a execução do objeto do contrato.

 5.5 A Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993.
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 5.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

 5.7 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda,  circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,  obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

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

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

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

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

 5.12 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

 5.13 Persistindo  a  irregularidade,  a  CONTRATANTE  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a
ampla defesa.

 5.14 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação junto ao SICAF.

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

 5.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

 5.17 A  CONTRATADA  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei
Complementar  nº  123, de 2006,  não sofrerá a retenção tributária  quanto aos impostos e contribuições
abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

 5.18 Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  CONTRATADA não  tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada os
Encargos Moratórios Em mediante a aplicação da seguinte fórmula:

Em= N Vp I,

onde “N” é o número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento,
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“Vp” corresponde ao valor da parcela a ser paga, enquanto que “I” é o Índice de compensação
financeira. O Índice de compensação financeira é calculada da seguinte forma:

I = (Tx / 100) / 365 = 0,00016438

Sendo “Tx” o Percentual da taxa anual, que corresponde ao valor de 6%.

 6 CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

 6.1 Os  preços  são  fixos  e  irreajustáveis  no  prazo  de  12  (doze)  meses  contados  da  data  de
publicação do presente instrumento contratual.

 7 CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

 7.1 Todos os componentes de hardware e software da solução deverão ser novos, sem nenhum
tipo de uso anterior e estar em linha de produção no momento da apresentação das propostas. Devem
também apresentar suporte, a manutenção e a garantias on-site de no mínimo 60 (sessenta) meses para
todos os componentes da solução para reposição de peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica
e suporte. A substituição de componentes ou peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a
CONTRATANTE. Toda e qualquer peça ou componente substituído, fica automaticamente garantido até o
final do prazo de garantia do objeto.

 7.2 A garantia dos equipamentos deve ser provida pelo FABRICANTE dos equipamentos, e não
pela CONTRATADA. Somente será aceito o provimento de garantia de forma direta pela CONTRATADA no
caso em que ela própria for FABRICANTE dos equipamentos.

 7.3 A CONTRATADA deverá informar a Central de Atendimento telefônico tipo (0800) dela ou do
fabricante, para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se à manter registros dos mesmos. O
atendimento deverá ser realizado em regime 24x7.

 7.4 O prazo máximo para solução de chamado de Severidade Alta, será de até seis horas após a
sua abertura.

 7.5 As condições da garantia (cinco anos de atendimento on-site, 24x7x6) deverão ser registradas
no site do fabricante do servidor de rack em nome da UFJ onde devem constar os mesmos níveis de
garantia e suporte exigidos.

 7.6 A CONTRATADA deverá possuir recurso disponibilizado via web, no site do próprio fabricante
(informar  Uniform  Resource  Locator  -  URL -  para  comprovação),  que  permita  verificar  a  garantia  do
equipamento através da inserção do seu número de série.

 8 CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

 8.1.1 A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de até  30 (trinta) dias corridos
após o recebimento da Nota de Empenho.

 8.2 LOCAIS DE ENTREGA

 8.2.1 As  entregas  deverão  ser  realizadas  durante  segunda  a  sexta-feira  em  horário
comercial (08:00 às 17:00h). Os locais de entrega definidos são (a critério da contratante):

 8.2.1.1 Na UFG: Centro de Recursos Computacionais - CERCOMP/UFG,
localizado  na  Av.  Esperança,  s/n,  Campus  II  –  Samambaia  (saída  para  Nova
Veneza-Go), Goiânia – Goiás, CEP 74690-900. Telefones (62) 3521-1079/1840.
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 8.2.1.2 Na UFJ: Centro  de Recursos Computacionais  -  CERCOMP/UFJ,
localizado na Rodovia BR 364, km 195 número 3800, Jataí - Goiás, CEP 75804-
020. Telefones (64) 3606-8207, (64) 3606-8202.

 8.3 DA FORMA DE RECEBIMENTO

 8.3.1 Os bens serão recebidos provisoriamente pelos funcionários da CONTRATANTE,
para efeito  de posterior  verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.

 8.3.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as  especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

 8.3.3 Os bens serão recebidos definitivamente pelo Requisitante, através de sua equipe
técnica  no  prazo  de  até  07  (sete)  dias  úteis,  contados  do  recebimento  provisório,  após  a
verificação  da  qualidade,  conformidade,  funcionamento,  marca/modelo  e  quantidade  dos
produtos, quando será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, como apresentado no Anexo
VIII do processo 23070.036659/2020-28.

 8.3.4 Só haverá o RECEBIMENTO DEFINITIVO, após a análise da qualidade dos bens
e/ou  serviços,  em  face  da  aplicação  dos  critérios  de  aceitação,  resguardando-se  ao
CONTRATANTE o direito de não receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente
baixa – situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em
lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO. Quando for caso, a empresa será convocada
a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional.

 8.3.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo
no dia do esgotamento do prazo.

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

 8.3.7 Os  produtos  deverão  ser  novos,  de  primeiro  uso  e  entregues  devidamente
acondicionados em suas embalagens originais e estarem dentro do prazo de validade e em
perfeitas condições de uso, de forma a permitir completa segurança por parte da solicitante, sob
pena do não recebimento definitivo dos mesmos.

 8.3.8 Quando  do  recebimento  provisório  e  em  caso  de  produtos  importados,  a
adjudicatária deverá apresentar a COMPROVAÇÃO de suas origens e a quitação dos tributos
de importação a eles referentes, sob pena de rescisão contratual e multa, conforme inciso III, do
Art. 3º, do Dec. 7.174/10.

 8.3.9 Caso a CONTRATADA não possa cumprir o prazo estipulado para a entrega deverá
apresentar justificativa por escrito e devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível e estranho à vontade das partes e, por fatos ou atos
de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

 8.3.10 A solicitação de prorrogação e indicação do novo prazo de entrega do objeto deverá
ser  requerida  e  enviada  para  a  CONTRATANTE  em  até  05  (cinco)  dias  úteis  antes  do
vencimento do prazo de entrega inicialmente estabelecido,  ficando a critério  da UFJ a sua
aceitação.

 8.3.11 A  Nota  Fiscal  de  Vendas  deverá  ser  emitida  pela  própria  CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi  cadastrada no sistema
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eletrônico  (ComprasNet)  e  constante  da  Nota  de  Empenho,  não  se  admitindo  Notas
Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

 9 CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

 9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

 10 CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 10.1 Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato (se aplicável) para
acompanhar e fiscalizar a execução do objeto.

 10.2 Encaminhar formalmente a demanda por meio de Nota de Empenho, de acordo com os critérios
estabelecidos neste Termo de Referência.

 10.3 Receber  o  objeto  no  prazo  e  condições  estabelecidas  neste  instrumento,  Edital  e  em
conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas.

 10.4 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

 10.5 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo, edital e anexos.

 10.6 Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento da
solução de TIC.

 10.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

 10.8 Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

 10.9 Garantir que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solução de Tecnologia
da Informação sobre os diversos artefatos e produtos produzidos ao longo do CONTRATO, incluindo a
documentação, o código-fonte de aplicações, os modelos de dados e as bases de dados, pertençam à
ADMINISTRAÇÃO, justificando os casos em que isso não ocorrer.

 10.10 Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  CONTRATADA,  através  de
comissão/servidor especialmente designado.

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

 11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 11.1 Indicar  formalmente  preposto  apto  a  representá-lo  junto  à  CONTRATANTE,  que  deverá
responder pela fiel execução do contrato.

 11.2 Atender  prontamente  quaisquer  orientações  e  exigências  da  Equipe  de  Fiscalização  do
Contrato, inerentes à execução do objeto contratual.

 11.3 Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou
dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não
excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços
pela CONTRATANTE.

 11.4 Propiciar  todos os meios necessários à  fiscalização do contrato  pela  CONTRATANTE,  cujo
representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessária.

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

 11.6 Quando especificada, manter, durante a execução do contrato, equipe técnica composta por
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profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solução de TIC.

 11.7 Ceder os direitos de propriedade intelectual  e direitos autorais  da solução de TIC sobre os
diversos artefatos e produtos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação,
os modelos de dados e as bases de dados à Administração.

 11.8 Cumprir  todas as obrigações constantes no Edital,  seus anexos e sua proposta,  assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e,
ainda:

 11.8.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes neste instrumento, edital e anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo
de garantia ou validade;

 11.8.2 Entregar os produtos acompanhados dos respectivos manuais do usuário, com uma
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

 11.9 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).

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

 11.11 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data  da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo  previsto,  com  a  devida
comprovação.

 12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

 12.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

 12.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

 12.1.3 apresentar documentação falsa;

 12.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

 12.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

 12.1.6 não mantiver a proposta;

 12.1.7 cometer fraude fiscal;

 12.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

 12.2 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. 

 12.3 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.

 12.4 O  licitante/adjudicatário  que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  nos  subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 12.5 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;

 12.6 Multa  de  0,05%  (cinco  centésimos  por  cento),  sobre  o  valor  estimado  do(s)  item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

 12.7 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;
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 12.8 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos;

 12.9 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;

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

 12.11 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. 

 12.12 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. 

 12.13 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. 

 12.14 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.

 12.15 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.

 12.16 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.

 12.17 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

 13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO

 13.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

 13.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
ao Edital;

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

 13.2 Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

 13.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

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

 13.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

 13.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

 13.4.3 Indenizações e multas.
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 14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

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

 15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

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

 15.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que  se fizerem necessários,  até  o  limite  de 25% (vinte  e  cinco  por  cento)  do valor  inicial
atualizado do contrato.

 15.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

 16.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei  nº  8.666, de 1993,  na Lei  nº  10.520,  de 2002 e demais normas federais  de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

 17 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

 17.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

 18.1 É eleito o Foro da da comarca de Jataí (GO) para dirimir os litígios que decorrerem da execução
deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº
8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

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

_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-
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PREGÃO ELETRÔNICO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

(Processo Administrativo n° 23070.036659/2020-28)

ANEXO III – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

IDENTIFICAÇÃO:

CONTRATO Nº: Nº DA Ordem de Serviço / OFB:

OBJETO:

CONTRATADA:

CONTRATANTE:

Por  este  instrumento,  atestamos
para  fins  de  cumprimento  do
disposto  no  art.  33,  inciso  VIII,  da
Instrução Normativa SGD nº 1/2019,
que  os  serviços  e/ou  bens
integrantes  da  OS/OFB  acima
identificada,  ou  conforme  definido
no Modelo de Execução do contrato
supracitado, atendem às exigências
especificadas  no  Termo  de
Referência  /  Projeto  Básico  do
Contrato acima referenciado.

DE ACORDO

Gestor do Contrato Fiscal Requisitante do Contrato

_________________________
__
<Nome do gestor de 
contrato>
CPF: <Nº do CPF>
Matrícula: <Nº de matrícula>

Jataí, ____ de ____________ 
de 20___.

_______________________
<Nome do gestor de contrato>
CPF: <Nº do CPF>
<Qualificação>
Jataí, ____ de____________ de 
20___.
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ANEXO IV – TERMO DE CIÊNCIA

Contrato nº

Objeto

Gestor do Contrato Matrícula:

Contratante (Órgão)

Contratada CNPJ:

Preposto da Contratadas CPF:

Por este instrumento, os funcionários abaixo-assinados declaram ter ciência e conhecer a declaração de manutenção de sigilo e das 

normas de segurança vigentes na CONTRATANTE.

CIÊNCIA

CONTRATADA - FUNCIONÁRIOS

<NOME> <NOME>

Matrícula: <MATRÍCULA> Matrícula: <MATRÍCULA>

<NOME> <NOME>

Matrícula: <MATRÍCULA> Matrícula: <MATRÍCULA>

<NOME> <NOME>

Matrícula: <MATRÍCULA> Matrícula: <MATRÍCULA>

Jataí,                       de                                                                 de 20                    .

PREGÃO ELETRÔNICO 
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ANEXO V – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Eu_______________________________________CPF  sob  o  nº_____________________,
inscrito(a) no__________________________________, representando a empresa registrada  sob
CNPJ________________________, assumo o compromisso de manter a  confidencialidade  e
sigilo  sobre quaisquer  dados coletados dos equipamentos e redes de dados pertencentes a
Universidade Federal de Jataí e Universidade Federal de Goiás, incluindo, mas não limitado
a endereços eletrônicos (IP, MAC, e-mails ou outros), informações de utilização, performance e
de eventos de sistemas e equipamentos, doravante chamados de  dados sensíveis. Por este
termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:

· A não utilizar  as informações confidenciais  a que tiver  acesso,  para gerar  benefício
próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;

· A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver
acesso;

· A  não  me  apropriar  de  material  confidencial  e/ou  sigiloso  que  venha  a  ser
disponibilizado; e

· A não repassar o conhecimento das informações confidenciais,  responsabilizando-me
por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e
obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo
de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, estou ciente de todas
as sanções judiciais que poderão advir.

Assinatura:                                                                                                                

Local:                                                    ,             de                             de 2020
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ANEXO VI – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO Nº: Nº DA Ordem de 
Serviço / OFB:

OBJETO:

CONTRATADA:

CONTRATANTE:

Por este instrumento, atestamos que os serviços e/ou bens, integrantes da Ordem de Serviço/OFB
acima identificados, ou conforme definido no Modelo de Execução do supracitado, foram recebidos
e serão objetos de avaliação quanto à adequação da Solução de Tecnologia da Informação e à 
conformidade de qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente definidos no 
Modelo de Gestão do contrato pela CONTRATANTE.
Ressaltamos que o recebimento definitivo destes serviços e/ou bens ocorrerá após a análise da 
qualidade dos bens e serviços, desde que não ocorram problema técnicos ou divergências quanto
às especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico, correspondente ao 
Contrato supracitado.

DE ACORDO

CONTRATADA CONTRATANTE

Preposto Fiscal Técnico do Contrato
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR

...................................................................(Razão  Social),  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°
(MATRIZ)  ...........................................,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)
Sr(a)...................................................................................................................................  
portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  -  RG  nº.................................................  e  do  CPF
nº...................................DECLARA, sob as penas da lei,  para fins do disposto no inciso V, art. 27,
da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal,
que  não  emprega  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não
emprega  menor  de  dezesseis  anos,  assim  como  assume  o  compromisso  de  declarar  a
superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

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

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

.........................................................................................................
(assinatura do representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

___________________________________________(Identificação completa do representante da licitante),
como representante devidamente constituído de _____________________________________(Identificação
completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
(completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:

(a)  a  proposta  apresentada  para  participar  da  (identificação  da  licitação)  foi  elaborada  de  maneira
independente (pelo Licitante/Consórcio), 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  da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c)  que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de  qualquer  outro
participante  potencial  ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação)  quanto  a  participar  ou  não  da  referida
licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou
em parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  integrante  de  (órgão
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________

____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA

HABILITAÇÃO

...........................................................inscrito  no  CNPJ  no ...................................,  por  intermédio  de  seu
representante  legal  o(a)  Sr.(a)  .......................................................,  portador  da  Carteira  de  Identidade
no ..............................  e  do  CPF no ...................................  DECLARA,  sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a
presente  data  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  presente  processo  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

...................................................
(Local e Data)

....................................................................
(representante legal)

Observação:

Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número
do CNPJ.
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Para fins do disposto no subitem 4.7.1 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO XX/2020, declaro,  sob as
penas da lei, que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ no _______________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela
Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o
tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n°  8.538, de 06 de outubro de
2015. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da
Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal,  caso seja
declarada vencedora do certame. 

_______________________________________ 
Local e Data 

_________________________________________________ 
Representante Legal ou Procurador do Licitante 

(nome e assinatura)
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ANEXO XI –  TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES -

SEI

Termo de Declaração de Ciência e Concordância

Nome completo:

Documento de identidade: CPF:

Endereço residencial

Complemento:

Bairro: Cidade:

Estado (UF): CEP:

Telefone residencial: ( ) Celular: ( )

E-mail:

A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI - UFG e a entrega deste documento

importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto

no 8.539,  de 8  de outubro  de 2015,  e  demais  normas aplicáveis,  admitindo como válida a  assinatura

eletrônica por meio de login e senha, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das

ações realizadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que o

endereço  informado  referente  ao  meu  domicílio  é  verdadeiro  e  que  são  de  minha  exclusiva

responsabilidade:

I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso

indevido;

II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os

constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação

dos documentos essenciais e complementares;

III  -  a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos

estabelecidos  pelo  sistema,  no  que  se  refere  ao  formato  e  ao  tamanho  dos  arquivos  transmitidos

eletronicamente;

IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de

peticionamento  eletrônico  até  que  decaia  o  direito  da  Administração  de  rever  os  atos  praticados  no

processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFG para qualquer tipo de conferência;

V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos

documentos transmitidos eletronicamente;
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VI - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no

dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e

59  minutos  e  59  segundos  do  último  dia  do  prazo,  considerado  sempre  o  horário  oficial  de  Brasília,

independente do fuso horário em que se encontre o usuário externo;

VII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento

eletrônico,  a fim de verificar o recebimento de intimações,  considerando-se realizadas na data em que

efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição;

VIII - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a

configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas.

Para  que  o  cadastro  seja  liberado  o  Usuário  deve  comparecer  ao  Centro  de  Informação,

Documentação e Arquivo (Cidarq) da UFG e apresentar os seguintes documentos:

• O original do presente Termo assinado;

• RG (ou outro documento de identificação oficial com foto) e CPF.

Atenção: Alternativamente, os documentos poderão ser entregues por terceiro ou enviados por

Correios. Nestes casos deverão ser entregues copia do RG e do CPF autenticados em cartório e o presente

Termo com reconhecimento de firma em cartório.

Os documentos deverão ser endereçados ao Centro de Informação, Documentação e Arquivo

(CIDARQ) da UFG, Avenida Esperança s/nº, Campus Samambaia. Goiânia/GO. CEP: 74690-900).

Jataí,____ de___________ de2020 .

__________________

Assinatura do Proponente
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	4.12.2 Não veicular publicidade acerca dos serviços contratados, sem prévia autorização, por escrito, da UFJ.
	4.12.3 Responder a questionamentos administrativos tempestivamente, dentro dos prazos estipulados pelo gestor do contrato, justificando quando não for possível.
	4.12.4 Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão da execução dos serviços, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.
	4.12.5 Serviços que exijam paralisação do ambiente/solução, ou que coloquem em risco sua disponibilidade devem ser negociados previamente com a UFJ.

	5 RESPONSABILIDADES
	5.1 Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE
	5.2 Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

	6 MODELO DE EXECUÇÃO: ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO
	6.1 Dos Prazos e Condições de Entrega
	6.2 Locais de Entrega
	6.3 Da forma de Recebimento
	6.3.1 Os bens serão recebidos provisoriamente pelos funcionários da CONTRATANTE, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
	6.3.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	6.3.3 Os bens serão recebidos definitivamente pelo Requisitante, através de sua equipe técnica no prazo de até 07 (sete) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, conformidade, funcionamento, marca/modelo e quantidade dos produtos, quando será emitido o Termo de Recebimento Definitivo, como apresentado no Anexo V do processo 23070.036659/2020-28.
	6.3.4 Só haverá o RECEBIMENTO DEFINITIVO, após a análise da qualidade dos bens e/ou serviços, em face da aplicação dos critérios de aceitação, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de não receber o OBJETO cuja qualidade seja comprovadamente baixa – situação em que poderão ser aplicadas à CONTRATADA as penalidades previstas em lei, neste Termo de Referência e no CONTRATO.
	6.3.5 Quando for caso, a empresa será convocada a refazer todos os serviços rejeitados, sem custo adicional.
	6.3.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
	6.3.7 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
	6.3.8 Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e entregues devidamente acondicionados em suas embalagens originais e estarem dentro do prazo de validade e em perfeitas condições de uso, de forma a permitir completa segurança por parte da solicitante, sob pena do não recebimento definitivo dos mesmos.
	6.3.9 Quando do recebimento provisório e em caso de produtos importados, a adjudicatária deverá apresentar a COMPROVAÇÃO de suas origens e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, sob pena de rescisão contratual e multa, conforme inciso III, do Art. 3º, do Dec. 7.174/10.5.3.8.
	6.3.10 Caso a CONTRATADA não possa cumprir o prazo estipulado para a entrega deverá apresentar justificativa por escrito e devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível e estranho à vontade das partes e, por fatos ou atos de terceiros, reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.
	6.3.11 A solicitação de prorrogação e indicação do novo prazo de entrega do objeto deverá ser requerida e enviada para a CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias úteis antes do vencimento do prazo de entrega inicialmente estabelecido, ficando a critério da UFJ a sua aceitação.
	6.3.12 A Nota Fiscal de Vendas deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrada no sistema eletrônico (ComprasNet) e constante da Nota de Empenho, não se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.
	6.4 Dados para emissão da Nota Fiscal de Vendas
	6.5 Manutenção de Sigilo e Normas de Segurança

	7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
	7.1 Critérios de Aceitação
	7.1.1 Todos os componentes da solução deverão ser novos, de primeiro uso, constar na linha de produção do fabricante, sem data de descontinuidade definida na época da realização da licitação, e ser da versão mais recente adequada a esta especificação.
	7.1.2 Os bens devem ser entregues dentro do prazo de validade em embalagens originais acondicionadas, de forma a permitir completa segurança por parte da solicitante.
	7.1.3 Todos os bens devem está em conformidade com as quantidades, especificações técnicas iguais ou superiores às constantes neste Termo de Referência e na proposta. Caso as especificações técnicas sejam superiores, não poderá ocorrer nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.
	7.1.4 Nenhum componente da solução deverá apresentar falha/defeito/vício que prejudique algum funcionamento parcial ou total da solução.
	7.1.5 Será REJEITADO, no todo ou em parte, o bem e/ou serviço fornecido em desacordo com as especificações constantes deste Termo de referência, proposta e seus anexos. Ainda, conforme o art. 69 da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o OBJETO do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
	7.1.6 A CONTRATADA deve fornecer todos os componentes de hardware e software requeridos para atender as funcionalidades exigidas na especificação técnica e, consequentemente, tornar a solução operante, mesmo que não tenham sido especificados e cotados na proposta apresentada pela eventual CONTRATADA, serão considerados essenciais aos serviços de instalação e deverão ser fornecidos sem custo adicional em relação à sua proposta técnico comercial.
	7.1.7 A CONTRATADA deve fornecer todos os equipamentos especificados, incluindo conectores, placas e cabos necessários, a fim de prover a devida conectividade, perfeita integração e pleno funcionamento da solução.
	7.2 Procedimentos de Teste e Inspeção
	7.2.1 A CONTRATADA deve concluir, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão do Termo de Recebimento Provisório, Anexo VIII do processo SEI 23070.036659/2020-28, a instalação e configuração da solução neste Termo de Referência e na proposta, em plena compatibilidade com o ambiente computacional da UFJ, em conformidade com a proposta comercial e em conformidade com o plano de implantação.
	7.2.2 O processo de testes e inspeção das amostras ou da solução total ou da prestação de serviço será de até 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento dos itens da solução ou da prestação de serviço – podendo ser prorrogado mediante despacho motivado do PREGOEIRO.
	7.2.3 As análises ocorrerão no local definido pelo PREGOEIRO na data marcada para início dos trabalhos.
	7.2.4 Os bens ou a prestação de serviços serão analisados(as) individualmente, uma por vez, observando a ordem dos itens ou prestação de serviços da solução. As análises ocorrerão da seguinte maneira:
	7.2.5 Análise de documentação técnica: tem por objetivo verificar se o equipamento ou serviço ofertado atende a todas as exigências de compatibilidade com os padrões e normas nacionais e internacionais de acordo com as exigências deste Termo de Referência, proposta e seus anexos.
	7.2.6 Análise das características e especificações: têm por finalidade verificar se todos os requisitos técnicos de acordo com as características exigidas neste Termo de Referência, proposta e seus anexos.
	7.2.7 Teste(s) de desempenho: tem por finalidade verificar se a solução ofertada possui as características mínimas de desempenho solicitadas para cada item do Termo de Referência.
	7.2.8 Aceitação de questionamentos: momento em que o integrante responsável pela CONTRATADA, que estará presente durante ou fazendo a análise das amostras, poderá formular questionamentos sobre a verificação de comprovação dos itens do solução.
	7.2.9 Os técnicos da CONTRATADA verificaram os requisitos exigidos no Termo de Referência foram atendidos. Para cada item avaliado será atribuído o critério aprovado ou reprovado.
	7.2.10 A Mensuração/análise da aderência aos requisitos poderá ser feita da seguinte maneira:
	7.2.10.1 Por observação física do componente/requisito;
	7.2.10.2 Por observação de documento comprobatório (atestados, certidões e documentos equivalentes);
	7.2.10.3 Verificação da vedação e segurança das portas do data center;
	7.2.10.4 Verificação do controle de acesso do data center;
	7.2.10.5 Por verificação de conectividade dos componentes e funcionamento;
	7.2.10.6 Por verificação de energização dos componentes da solução;
	7.2.10.7 Por verificação do estado geral e funcionamento dos sensores de ambiente (umidade, temperatura, etc);
	7.2.10.8 Inspeção física e verificação do UPS;
	7.2.10.9 Testes de autonomia sem fornecimento de energia externa;
	7.2.10.10 Por verificação do estado geral e funcionamento do ar condicionado de precisão;
	7.2.10.11 Por testes de comunicação com o sistema CFTV;
	7.2.10.12 Por verificação de autonomia de energia; e
	7.2.10.13 Pela observação dos manuais técnicos do equipamento e de seus componentes.
	7.3 Níveis Mínimos de Serviço Exigidos
	7.3.1 Quanto aos níveis de serviços, têm-se as seguintes condições:
	7.3.1.1 Os Níveis de Serviço Exigidos serão classificados conforme as severidades definidas abaixo:
	7.3.1.1.1 Severidade ALTA: esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade do uso dos equipamentos ou licenças;
	7.3.1.1.2 Severidade MÉDIA: aplicado quando há falha do uso dos equipamentos, estando ainda disponíveis, porém apresentando problemas;
	7.3.1.1.3 Severidade BAIXA: aplicado para a instalação, configuração, esclarecimentos técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos equipamentos - chamados técnicos que não requeiram imediato atendimento e/ou solução.
	7.3.1.2 A contagem do prazo e atendimento e solução definitiva de cada chamado será a partir da abertura do chamado técnico na central de atendimento ou envio de documentação correspondente que apresente o problema para CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe técnica.
	7.3.1.3 Iniciar o atendimento em até 2 (duas) horas, a contar do momento em que foi aberto o chamado de suporte técnico ou notificado por documentação correspondente com classificação como severidade ALTA;
	7.3.1.4 Solucionar, no prazo máximo de 6 (seis) horas, a contar do momento em que foi aberto o chamado de suporte técnico ou notificado por documentação oficial correspondente classificado como severidade ALTA;
	7.3.1.5 Iniciar o atendimento em até 6 (seis) horas, a contar do momento em que foi aberto o chamado de suporte técnico ou notificado por documentação correspondente classificado como severidade MÉDIA;
	7.3.1.6 Solucionar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do momento em que foi aberto o chamado de suporte técnico ou notificado por documentação correspondente classificado como severidade MÉDIA;
	7.3.1.7 Iniciar o atendimento em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do momento em que foi aberto o chamado de suporte técnico ou notificado por documentações correspondentes classificados como severidade BAIXA;
	7.3.1.8 Solucionar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do momento em que foi aberto o chamado de suporte técnico ou notificado por documentação correspondente classificado como severidade BAIXA.
	7.4 Sanções Administrativas e Procedimentos para retenção ou glosa no pagamento
	7.4.1 Advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte prejuízo para a Administração.
	7.4.2 Multa de mora no percentual correspondente a 0,05% (cinco centésimos por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na entrega do plano de implantação, além do prazo máximo definido no CRONOGRAMA, até o limite de 30 (trinta) dias corridos. Após este prazo será considerado inexecução total do contrato.
	7.4.3 Multa de mora no percentual correspondente a 0,1% (um décimo por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de atraso na entrega dos equipamentos e licenças, e conclusão da etapa de instalação e configuração, além do prazo máximo definido no CRONOGRAMA, até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução total do contrato.
	7.4.4 Multa de mora no percentual correspondente a 0,03% por hora de atraso, até o limite de 24 (vinte e quatro) horas, calculada sobre o valor total da contratação, no caso de atraso injustificado no atendimento de chamados de severidade ALTA.
	7.4.5 Multa de mora no percentual correspondente a 0,01% por hora de atraso, até o limite de 48 (quarenta e oito) horas, calculada sobre o valor total da contratação, no caso de atraso injustificado no atendimento de chamados de severidade MÉDIA.
	7.4.6 Multa de mora no percentual correspondente a 0,005% por hora de atraso, até o limite de 72 (setenta e duas) horas, calculada sobre o valor total da contratação, no caso de atraso injustificado no atendimento de chamados de severidade BAIXA.
	7.4.7 Multa de mora no percentual correspondente a 0,01% por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias corridos, calculada sobre o valor total da contratação, no caso de atraso injustificado na prestação das demais obrigações não elencadas nos itens acima de penalidade.
	7.4.8 A inexecução parcial ou total deste instrumento, por parte da CONTRATADA, poderá ensejar a rescisão contratual e/ou a aplicação de multa compensatória, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
	7.4.9 O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/1993.
	7.4.10 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
	7.4.11 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
	7.4.12 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
	7.4.13 O valor da multa aplicada, após regular procedimento administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, descontado da garantia contratual ou cobrado judicialmente.
	7.4.14 A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação.
	7.4.15 Além disso, pela inexecução total ou parcial do objeto da contratação a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
	7.4.16 Advertência por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a solução contratada.
	7.4.17 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.
	7.4.18 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
	7.4.19 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
	7.4.20 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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	8 ESTIMATIVA DE PREÇOS DA CONTRATAÇÃO
	9 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
	10 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
	11 DO REAJUSTE DE PREÇOS
	12 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
	12.1 Tipo e Modalidade da Licitação e critério de julgamento
	12.1.1 A licitação será realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO e o tipo da licitação é o MENOR PREÇO observando, como critério de julgamento, o valor por ITEM para a seleção da proposta mais vantajosa, utilizado para contratação de bens e serviços de informática.
	12.1.2 A fundamentação pauta-se na premissa que a contratação de serviços baseia-se em padrões de desempenho e qualidade claramente definidos no Termo de Referência, havendo diversos fornecedores capazes de prestá-los. Caracterizando-se como “objeto de natureza comum” conforme Art. 9º, §2º do Decreto 7.174/2010.
	12.1.3 Todos os elementos do item necessariamente devem ser fornecidos pela mesma empresa de forma a garantir compatibilidade, garantia e suporte.
	12.2 Da Aplicação do Direito de Preferência
	12.2.1 Nos termos da legislação vigente, quando aplicável, conforme previsão neste termo, edital e anexos, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação definidos pela Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. Sendo que as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.
	12.3 Critérios de Qualificação Técnica para a Habilitação
	12.3.1 A proponente deverá apresentar como comprovação de Qualificação Técnica (Habilitação Técnica) a 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 (Atestado de Capacidade Técnica).
	12.3.2 Em assimetria com o que dispõe a Instrução Normativa 73/2020, considerando ainda as disposições do Acórdão TCU 914/2019 e do Art. 23, incisos I a VI da Instrução Normativa nº 1 de 4 de Abril de 2019, os atestados deverão a serem apresentados pelos licitantes, deverão comprovar o fornecimento de no mínimo 50% do quantitativo total para cada item desta licitação, que vier a participar.
	12.3.3 Será aceita a soma de atestados para item que o licitante vier a ser selecionado.
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