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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 05/2016/COLOG/PROAD 

 

PROCESSO Nº 23282.002564/2015-58 

A Pró-Reitoria de Administração da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, por meio de seu Pregoeiro, designados pelas 

Portarias GR n.º 654, de 31 de julho de 2015, e n.º 659, de 03 de agosto de 2015, torna 

público para o conhecimento dos interessados, que na data, no horário e no local abaixo 

indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO para 

Sistema de Registro de Preços (SRP), do tipo MENOR PREÇO, representado pelo 

MENOR PREÇO POR GRUPO, conforme descrito neste Edital, no Termo de 

Referências e demais anexos. O procedimento licitatório será regido pela Lei n.º 10.520, 

17 de julho de 2002; pelo Decreto n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000 e alterações 

posteriores; pelo Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005; pelo Decreto n.º 2.271, de 07 

de julho de 1997; pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 11 de outubro de 2010 

e suas alterações; pela Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 02, de 30 de abril de 2008 e 

suas alterações; pela Portaria SLTI n.º 02, de 08 de abril de 2009, e suas alterações; pela 

Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007; pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006; pelo Decreto n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007; pela Lei nº 8.248, 

de 23 de outubro de 1991, Instrução Normativa SLTI nº 04, de 11 de setembro de 2014; 

Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010 e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações posteriores, e pelas demais exigências deste edital e seus 

anexos.  

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a implantação de SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS (SRP) para a contratação de empresa especializada no fornecimento de 

equipamentos de rede gerenciáveis, Switches, para o atendimento às demandas da rede 

de computadores e adequações de rede nas unidades integrantes da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB, conforme 

especificações e condições constantes em Edital e demais anexos. 

1.2. As licitantes do Pregão Eletrônico SRP n.º 05/2016 vinculam-se ao presente Edital e 

demais Anexos, à Proposta de Preços da CONTRATADA, à Nota de Empenho e demais 

documentos que compõem o Processo supramencionado que, independentemente de 

transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Instrumento (art. 54, §1º, da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993). 
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1.3. A licitação será realizada por item e por grupo, conforme tabela constante do Termo 

de Referência, devendo a licitante ofertar proposta para todos os itens que o compõem. 

1.4. O uso do Sistema de Registro de Preços para essa aquisição está fundamentado no 

Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e posteriores alterações, visto que, pelas 

características do objeto a ser adquirido, a previsão de entrega de forma parcelada é mais 

conveniente para a Administração. 

1.5. Será realizada pesquisa de mercado periódica a cada 6 meses para comprovar a 

vantajosidade dos preços constantes nesta licitação para a Administração. 

1.6. Caso as especificações deste objeto não estejam descritas totalmente no Comprasnet, 

prevalecerão as deste instrumento convocatório. 

 

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do Pregoeiro com 

a utilização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, na data e no horário 

abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 

DATA: 17/02/2016 

HORÁRIO 10h30 (Dez horas e trinta minutos) – Horário de Brasília 

UASG: 158565 

2.2. Não havendo expediente na UNILAB 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 e endereço eletrônico, 

salvo comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 

 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO PARTICIPANTE 

3.1. O órgão gerenciador será a Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB – UASG – 158565. 

3.2.São participantes os seguintes órgãos: 

a) UASG Interessada: Universidade Federal do Ceará- 153045 

E-mail: dl@pradm.ufc.br Endereço: Paulino Nogueira, Bloco 2, nº 315 – 

Fortaleza/CE. Fone: 85 3366.7537. 

3.3. Não serão admitidas adesões de órgãos não participantes deste registro de preços. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta licitação as interessadas que atenderem às seguintes 

exigências: 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:dl@pradm.ufc.br
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a) entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação;  

b) estarem devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS PARCIALMENTE no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e credenciadas perante 

o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio 

www.comprasnet.gov.br (art. 8°, §3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 11 

de outubro de 2010); 

c) para qualificação destinada à participação em certame licitatório, o interessado deverá 

atender a todas as condições exigidas para cadastramento no SICAF, até o terceiro dia 

útil anterior à data do recebimento das propostas (art. 3°, §2°, do Decreto n° 3.722, de 09 

de janeiro de 2001); 

d) todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

4.2. Não poderão participar desta licitação: 

a) entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, ou que sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja a sua forma de 

constituição; 

b) empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação, fusão, 

cisão ou incorporação; 

c) empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas para tal, conforme art. 7º, da 

Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

d) empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a UNILAB, suspensa de 

participar de licitação e impedido de contratar com a UNILAB, durando o prazo da sanção 

aplicada, conforme art. 7º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 

e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

f) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 

representando interesse econômico em comum; 

g) cooperativa de mão-de-obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o 

Ministério Público do Trabalho e a União. 

h) entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa e/ou judicialmente; 

i) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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5. DO CREDENCIAMENTO 

5.1. 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. 

5.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio 

www.comprasnet.gov.br. 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

5.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou à UNILAB qualquer responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo a licitante 

comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da 

senha. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

o horário marcados para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.3. Incumbirá à licitante, ainda, 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. 

6.4. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 

licitante e subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, o que ocorrerá a partir da 

divulgação da licitação até a abertura da sessão do Pregão, no dia e na hora constante 

do subitem 2.1. deste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

6.6. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

de habilitação previstas neste Edital e seus anexos. 

6.6.1. As licitantes também deverão declarar em campo próprio do sistema eletrônico que 

cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou EPP, e que não se 

http://www.comprasnet.gov.br/
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encontram alcançadas por quaisquer das hipóteses previstas no § 4º, do art. 3º, da LC n.º 

123/2006. 

6.6.2. A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 

habilitação e da proposta ou a sua qualificação como ME ou EPP, sujeitará a licitante às 

sanções previstas no Decreto n.º 5.450/2005 e nas demais normas afetas à matéria. 

6.7. A Proposta de Preços da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas 

dos serviços, deverá ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o 

último lance ofertado, por meio de mensagem para o e-mail 

licitacao@unilab.edu.br,ou por meio do fac-símile (85) 3332-1482, contadas num 

prazo máximo de 02 (duas) horas após a solicitação do pregoeiro. 

6.7.1. Os documentos originais de que trata o subitem 6.7 deverão ser entregues ou, ainda, 

ter comprovação de postagem encaminhados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas à UNILAB, localizada na Av. da Abolição, nº 03, Centro, CEP 62.790-000, 

Redenção/CE, contadas a partir da convocação dos anexos pelo pregoeiro por meio do 

Sistema Eletrônico. 

6.7.2. A Proposta Comercial será preenchida em conformidade com o Modelo de 

Proposta de Preço constante do Anexo II deste Edital, e deverá, ainda, conter: 

a) os valores mensais e anuais para os serviços, em algarismos e por extenso (havendo 

discordância entre os preços unitário e total, prevalecerá o primeiro, e entre os valores 

expressos em algarismos e por extenso serão considerados estes últimos, devendo o 

Pregoeiro proceder às correções necessárias). Entretanto, para fins de apresentação das 

propostas e lances no Sistema Eletrônico será considerado o Preço Unitário por Item;  

b) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da 

apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á 

tacitamente indicado o prazo de 60 dias; 

c) declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas com 

mão de obra, tributos e demais encargos, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto 

deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 

6.7.2.1. Na formulação de sua proposta, a empresa deverá observar o regime de 

tributação ao qual está submetida, inclusive no tocante à incidência das alíquotas de 

ISS, PIS e COFINS sobre seu faturamento, conforme as Leis n.º 10.637/2002 e 

10.833/2003 (Acórdão TCU- Plenário n.º 2.647/2009). 

6.7.3. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão 

observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

no sentido de se incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição 

Detalhada do Objeto”. 

6.7.3.1. A ausência de informação importante do objeto no citado campo não acarretará 

a desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante 

realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações. 

mailto:licitacao@unilab.edu.br
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6.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

6.9. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da 

proposta de preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que 

efetivamente vai fornecer os serviços objeto da presente licitação. 

6.10. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente 

Edital e seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis. 

 

7. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. A partir da data e do horário previstos no subitem 2.1 deste Edital, terá início a 

sessão pública do Pregão Eletrônico SRP n.º 05/2016, com a divulgação das Propostas 

de Preços recebidas e início da etapa de lances. 

7.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

7.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o 

ENCERRAMENTO da fase de lances. 

7.2.2. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá 

ser acatado o pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente 

comprovado pela LICITANTE, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 

7.2.3. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 7.2.2 

acima, a LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas 

no item 21 deste Edital. 

 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. 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 artigo 3º da 

mesma Lei, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 

7.174/2010. 

8.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 

recebimento dos mesmos e de seus respectivos valores e horários de registro. 

8.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 

regras de aceitação dos mesmos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas 

decimais, relativas à parte dos centavos, sob pena de exclusão do lance. 

8.4. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.5. Serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado primeiro. 
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8.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

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

8.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

8.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados durante a desconexão. 

8.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro 

às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação do edital. 

8.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, ficando 

a cargo do sistema eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após 

o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

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

8.9. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta 

de menor preço e o valor estimado para a aquisição. 

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

demais licitantes. 

8.11. Após o encerramento da etapa de lances, e não tendo sido a menor proposta ou lance 

apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a 

ocorrência de empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, a preferência 

de contratação para as ME e EPP, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 

123/2006. 

8.11.1. Entende-se por empate ficto, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, 

aquelas situações em que as propostas ou lances apresentados pelas ME, EPP ou 

sociedade cooperativa sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta ou 

lance melhor classificado durante a etapa de lances. 

8.11.2. Na ocorrência de empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a ME, EPP ou sociedade cooperativa melhor classificada no intervalo percentual de até 

5% (cinco), definido nos termos deste subitem, será convocada automaticamente pelo 

sistema eletrônico para, desejando, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

classificada com o menor preço ou lance, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 

o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. É de responsabilidade da licitante a 

sua conexão com o sistema eletrônico durante o prazo acima referido para o exercício do 

direito sob comento. Apresentada a proposta nas condições acima referidas, será 

analisada sua documentação de habilitação; 

b) não sendo declarada vencedora a ME, EPP ou sociedade cooperativa, na forma da 

alínea anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema eletrônico as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.11.1, na ordem 

classificatória, com vistas ao exercício do mesmo direito; 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados por ME, EPP ou sociedade 

cooperativa que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.11.1, será realizado 
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sorteio eletrônico entre as mesmas, pelo próprio sistema, definindo e convocando 

automaticamente a vencedora para, caso queira, encaminhar uma melhor proposta. 

8.12. Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova 

classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado.  

8.13. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME, EPP 

ou sociedade cooperativa, ou, ainda, não existindo empresas que se enquadrem nos termos 

da Lei Complementar nº 123/2006, prevalecerá a classificação inicial. 

8.14. Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei 

nº 8.248, de 1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem: 

8.14.1. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com 

o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

8.14.2. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

8.14.3. Bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico (PPB), na 

forma definida pelo Poder Executivo Federal.  

8.15. O exercício do direito de preferência disposto no item 8.1. e 8.14. será concedido 

após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, observando-se os 

seguintes procedimentos, sucessivamente: 

8.15.1. Aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno 

porte dispostas nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

8.15.2. Aplicação das regras de preferência previstas no art. 5o, do Decreto nº 7.174/2010, 

com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez 

por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a 

comprovação e o exercício do direito de preferência; 

8.15.3. Convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I do 

art. 5o, do Decreto nº 7.174/2010, na ordem de classificação, para que possam oferecer 

nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em 

que será declarado vencedor do certame; 

8.15.4. Caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III do Decreto nº 

7.174/2010, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que 

estejam enquadradas no inciso II do mesmo Decreto, na ordem de classificação, para a 

comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o 

inciso III do art. 5o, caso esse direito não seja exercido; e 

8.15.5. Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, 

observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002.  

8.16. Para o exercício desta preferência, levar-se-ão em conta condições equivalentes de 

prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e 

especificação de desempenho e preço. 

8.17. Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de 

informática e automação deverão apresentar, junto com a documentação necessária à 

habilitação, declaração, sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#capitulov
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
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a comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 

5o, do Decreto nº 7.174/2010.  

8.18. No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na mesma ordem de 

classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que primeiro poderá ofertar nova 

proposta. 

8.19. Consideram-se bens e serviços de informática e automação com tecnologia 

desenvolvida no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado junto 

ao Ministério da Ciência e Tecnologia.  

8.20. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação 

ofertados será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à 

fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro 

de 2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006.   

 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço com o obtido por meio de pesquisa de 

mercado, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e 

parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital. 

9.2. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do 

julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as 

disposições deste Edital e de seus anexos. 

9.3. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, tendo como 

critério de julgamento o MENOR PREÇO POR GRUPO, analisando se todos os itens 

estão abaixo do valor estimado. 

9.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender 

às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, 

verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às 

condições e exigências constantes no Edital e seus anexos. 

9.4.1. Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com a 

licitante para que seja obtida melhor proposta; 

9.4.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.4.3. Nos casos em que forem detectados erros e/ou inconsistências nas planilhas 

apresentadas, durante a análise da aceitação da proposta, a UNILAB poderá determinar à 

licitante vencedora, mediante diligência, a promoção de ajustes nessas planilhas, se 

possível, para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não 

haja majoração do preço proposto. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6008.htm
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9.5. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma 

do § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, 

podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 

dissídios coletivos de trabalho; 

III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto ao 

Ministério da Previdência Social; 

IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

V - pesquisas em órgãos públicos ou em empresas privadas; 

VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou 

com a iniciativa privada; 

VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, caso necessário ao 

exercício da atividade, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e 

fabricantes; 

VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 

pesquisa; 

X - estudos setoriais; 

XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual e/ou Municipal; 

XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis 

que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e 

XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

9.5.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, 

desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para 

a desclassificação da proposta. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora 

da melhor proposta ou lance encaminhará à UNILAB a documentação referente à 

habilitação por meio de mensagem para o e-mail licitacao@unilab.edu.br, ou por meio 

do fac-símile (85) 3332-1482 ou por convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico, 

no prazo máximo de 02 (duas) horas contadas a partir da solicitação do pregoeiro pelo 

Sistema Eletrônico.  
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10.1.1. Posteriormente, deverão ser remetidos à UNILAB os documentos originais em 

uma das formas do disposto no item 10.2 deste Edital, juntamente com a Proposta de 

Preço atualizada, devidamente postados em até 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir 

da convocação dos anexos pelo pregoeiro por meio do Sistema Eletrônico, para o seguinte 

endereço: Av. da Abolição, nº 03, Centro, CEP 62.790-000, Redenção/CE, em envelope 

fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: À 

UNILAB / COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2016, 

ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

COMERCIAL - RAZÃO SOCIAL E CNPJ.  

10.1.2. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

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

de inabilitação (art. 43, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006); 

10.2. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas 

(art. 32, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993): 

a) em original; 

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, 

devidamente qualificado, ou por Cartório competente; 

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

10.3. O Pregoeiro consultará online o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, em relação às habilitações previstas nos subitens 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3 deste 

Edital, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010. 

10.3.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando a licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

10.3.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do 

sítio oficial, a licitante será convocada a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, 

documento válido que comprove o atendimento das exigências desse Edital, sob pena de 

inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme 

estatui o art. 43, § 1º, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

10.4. Deverá constar do envelope a seguinte documentação complementar ao SICAF: 

a) declaração da LICITANTE de que o serviço ofertado atende integralmente a todos os 

requisitos especificados neste Edital e seus anexos; 

b) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

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

(um), resultantes das seguintes aplicações das fórmulas: 

Ativo circulante + realizável a longo prazo 

LG = ------------------------------------------------------------------------------ 
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Passivo circulante + Passivo não circulante 

 

Ativo total 

SG = ------------------------------------------------------------------------------ 

Passivo circulante + Passivo não circulante 

 

Ativo circulante 

LC = -------------------------------------------------------------- 

Passivo circulante 

 

c) se Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, deverá apresentar, 

também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

10.4.1. Deverá assinalar “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo 

às seguintes declarações: 

a) de Inexistência de Fatos Superveniente Impeditivos de Habilitação, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

b) que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir 

de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal de 1988; 

c) que está ciente e concorda com os termos e as condições contidas no edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

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

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

e) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49, ou seja, a declaração de Enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte. 

f) para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de 

informática e automação deverão apresentar, junto com a documentação necessária à 

habilitação, declaração, sob as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como 

a comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 

5º do Decreto nº 7.174/2010.  

10.5. As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF ou 

as que não estiverem cadastradas além do nível de credenciamento deverão encaminhar, 

além da documentação prevista no subitem 10.4 acima, o seguinte: 
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10.5.1. Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante (art. 28, da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993): 

a) no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis; 

b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social 

em vigor da licitante, devidamente registrado, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para fins de verificação 

da pertinência da(s) atividade(s) da LICITANTE com o objeto deste Edital; 

c) no caso de sociedades simples, inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros 

Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

d) no caso de sociedade cooperativa, ata de fundação e estatuto social em vigor, com ata 

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

Cartório de Registros Civil de Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro 

de que trata o art. 107, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 

e) no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis onde opera com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

f) em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, decreto 

de autorização. 

10.5.2. Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante 

(art. 29, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993): 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede 

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

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) 

quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 

conforme art. 1º, I, do Decreto nº 6.106, de 30 de abril de 2007; 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei n.º 

8.666/93, dentro do prazo de validade; 

d.1) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

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

da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

e) certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 

conforme alínea "a", do art. 27, da Lei n.º 8.036/1990, devidamente atualizado; 



 

Página 14 de 78 

 

f) certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa às 

contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei n.º 

8.212/1991), devidamente atualizada. 

g) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Positiva com Efeito de Negativa 

comprovando a regularidade trabalhista, conforme art. 2º, da Lei 12.440/2011, 

devidamente atualizado. 

10.5.3. Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante 

(art. 31, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993): 

a) certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

b) 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. 

b.1) no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da ME, EPP ou sociedade 

cooperativa enquadrada no art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a  

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º, do Decreto 

nº 6.204, de 05 de setembro de 2007); 

b.2) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

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

sociedade; 

c) comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

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

10.5.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada 

ou autenticada na Junta Comercial; 

2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro 

Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente; ou, 

3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006: 

a) por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 

b) por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
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4) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante; 

5) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

10.5.4. Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da licitante (art. 31, da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008): 

a) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, conforme exigências 

constantes no Termo de Referência. 

a1) comprovação citada acima deverá referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

a2) A comprovação de aptidão referida na alínea “a” deste item será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

a3) Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já decorrido no mínimo um 

ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo 

inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato. 

b) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

c) Certificações emitidas por instituições públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem, 

conforme regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: 

I- segurança para o usuário e instalações; 

II- compatibilidade eletromagnética; e 

III- consumo de energia. 

d) O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços, conforme Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013; 

10.6. Em caso de microempresa, havendo alguma restrição na comprovação da 

regularidade fiscal, a licitante será declarada vencedora do certame no sistema eletrônico, 

nos termos do §1º, do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006. 

10.6.1. Nessa hipótese, o Pregoeiro dará ciência às demais licitantes dessa decisão e 

intimará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável 
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por igual período, a critério da Administração Pública, promover a devida regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.6.2. A não-regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste 

subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo 

facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

10.7. As licitantes não cadastradas além do nível de credenciamento no SICAF ou que, 

embora cadastradas, estejam com situação irregular neste Sistema, poderão apresentar os 

documentos que comprovem sua regularidade, relativamente à comprovação das 

habilitações previstas nos subitens 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3 acima, vencidos ou não 

atualizados. 

10.8. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de 

sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir eventual 

sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. 

10.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

10.10. 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. 

10.11. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.12. No caso da inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45, da Lei Complementar n.º 123, de 

14 de dezembro de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente, incluindo as preferências estabelecidas no item 8 do Edital. 

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

 

11. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO ATO 

CONVOCATÓRIO 

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas. 

11.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 
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11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da 

sessão pública, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte 

endereço: licitacao@unilab.edu.br. 

11.3. As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao Pregoeiro, 

protocolizando o original, no horário de 09h00 a 11h30 e de 13h30 a 16h30, em dias 

úteis, no seguinte endereço: Av. da Abolição, nº 03, Centro, CEP 62.790-000, 

Redenção/CE. 

11.3.1. As impugnações, além de manifestadas por escrito, também deverão ser 

disponibilizadas em meio magnético (CD) ou através do endereço eletrônico 

licitacao@unilab.edu.br, face à obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do 

pedido de impugnação juntamente com a decisão emitida pelo Pregoeiro e/ou pelos 

setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos. 

11.4. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

11.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de 

forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua 

intenção de recorrer. 

12.2. À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será 

concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, 

ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo 

prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

12.2.1. Sendo declarada vencedora do certame uma ME/EPP que tenha apresentado 

restrições na comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto no subitem anterior 

será contado após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis (prorrogável por igual 

período), concedido para a regularização da documentação, conforme prescrito no § 2º, 

do art. 4º, do Decreto n.º 6.204, de 5/9/2007. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de 

recorrer importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a 

adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

12.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item 

ao qual o recurso se referir, inclusive no tocante ao prazo de validade da proposta, o qual 

somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente. 

mailto:licitacao@unilab.edu.br
mailto:licitacao@unilab.edu.br
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12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 

Coordenação de Logística – COLOG, na Av. da Abolição, n.º 03, Centro, Redenção/CE, 

CEP: 62.790-000, fax: (85) 3332-1482, em dias úteis, no horário de 09h00 a 11h30 e de 

13h30 a 16h30. Não serão reconhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile 

ou com os respectivos prazos legais vencidos. 

 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DAS ESTIMATIVAS DE IMPACTO 

13.1. As despesas com a aquisição objeto da presente licitação correrão por conta do 

orçamento da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – 

UNILAB. 

13.2. As despesas referentes ao objeto desta licitação classificam-se como ordinárias e 

rotineiras previstas no orçamento, destinadas à manutenção de ações preexistentes, assim, 

prescindem da estimativa de impacto orçamento-financeiro de que trata o art. 16, I, da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme acórdão 883/2005 do Tribunal de Contas da 

União. 

 

14. DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

14.1. Caberá à Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

insertas neste Edital, na Minuta do Contrato (Anexo IV deste Edital) e daquelas 

constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Edital): 

14.1.1. Tomar todas as providências necessárias ao fiel fornecimento do objeto desta 

licitação, fornecendo a mão de obra com a qualificação necessária à perfeita execução do 

serviço; 

14.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos, nos termos da 

legislação vigente; 

14.1.3. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços 

encaminhando, pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referências, 

tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

14.1.4. Manter seu pessoal devidamente uniformizado, portando crachás de identificação 

e provido de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários; 

14.1.5. Arcar com todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais previstos 

na legislação vigente; 

14.1.6. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 

na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
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forem vítimas os seus empregados quando do desempenho dos serviços ou em conexão 

com eles, ainda que ocorridos em dependências da CONTRATANTE, inclusive por 

danos causados a terceiros; 

14.1.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração desde que praticada por 

seus prestadores de serviço na execução dos serviços contratados; 

14.1.8. Substituir de imediato, qualquer profissional cuja conduta seja considerada 

inconveniente pela CONTRATANTE ou se apresente incompetente para realização dos 

serviços; 

14.1.9. Notificar a CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que possam vir a 

embaraçar os serviços contratados; 

14.1.10. Reconhecer o Gestor (fiscal) do Contrato, bem como outros servidores que forem 

indicados pela CONTRATANTE, para realizar solicitações relativas a esta contratação; 

14.1.11. Responder pela apresentação pessoal de sua equipe de trabalho, dentro dos 

padrões estabelecidos pela UNILAB, inclusive no que concerne ao uso de uniformes e 

crachás; 

14.1.12. Exigir, de sua equipe de trabalho, o fiel cumprimento das normas de segurança 

patrimonial e pessoal da UNILAB, inclusive quanto à identificação funcional; 

14.1.13. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos, direta ou indiretamente, obrigando-se, outrossim, a quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe 

venham a ser exigidas por força da lei, em razão da execução dos serviços contratados; 

14.1.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pela CONTRATANTE; 

14.1.15. Entregar os produtos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 

qualidade e tecnologia adequadas e com a observância às recomendações aceitas pela boa 

técnica, normas e legislações; 

14.1.16. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e 

utensílios, objetivando a correta higienização nos respectivos manuseios; 

14.1.17. Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem a procedência do 

produto fornecido; 

14.1.18. Comunicar à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer anormalidade de 

caráter urgente referente ao fornecimento do produto e prestar os esclarecimentos 

julgados necessários; 

14.1.19. Quando for o caso, entregar à CONTRATANTE a escala de trabalho dos 

empregados, quando solicitada; 

14.1.20. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o 

contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada; 
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14.1.21. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que 

se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

14.1.22. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja 

em absoluto cumprimento ao contrato em questão; 

14.1.23. Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, 

ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 

14.1.24. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências da 

CONTRATANTE, por meios próprios ou mediante fornecimento de vales transporte, 

inclusive em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como, nas situações 

onde se faça necessária a execução dos serviços em regime extraordinário; 

14.1.25. 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); 

14.1.26. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

14.1.27. 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; 

14.1.28. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

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

licitação; 

14.1.29. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

14.2. Caberá à CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, sem prejuízo das 

demais disposições inseridas neste Edital e daquelas constantes na Minuta do Contrato 

(Anexo IV) e do Termo de Referência (Anexo I deste Edital): 

14.2.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada no prazo estabelecido, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 

14.2.2. Exercer a fiscalização do fiel fornecimento dos produtos ou dos serviços por 

servidores especialmente designados. E impedir que terceiros, que não seja a empresa 

CONTRATADA, forneçam os produtos ou efetuem os serviços prestados; 

14.2.3. Assegurar-se do fiel fornecimento dos produtos e da boa prestação dos serviços, 

verificando sempre o seu bom desempenho; 

14.2.4. Documentar as ocorrências havidas e exigir o afastamento e/ou a substituição 

imediata de empregado que não mereça confiança no trato com os serviços prestados, que 



 

Página 21 de 78 

 

adote posturas inadequadas ou incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe 

foram designadas; 

14.2.5. Supervisionar o serviço objeto do Edital, exigindo presteza na execução e correção 

das falhas eventualmente detectadas; 

14.2.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços, que ressalvados os casos de 

força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não deve ser interrompida; 

14.2.7. Comunicar às autoridades, irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos pela 

CONTRATADA; 

14.2.8. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial 

aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato; 

14.2.9. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA, quando necessário, para 

fornecimento dos produtos ou execução dos serviços e prestar as informações e os 

esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE; 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE ASSINATURA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1. Findo o processo licitatório, a licitante vencedora será convocada a assinar o 

Contrato e retirar a Nota de Empenho relativos ao objeto desta licitação. 

15.2. O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após regularmente convocada para a assinatura do Contrato e retirada da Nota de 

Empenho, ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

respectiva Nota de Empenho. 

15.3. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da Lei n.º 

8.666/1993. 

15.4. A não-regularização da documentação, no caso da licitante vencedora apresentar 

restrições na comprovação da regularidade fiscal, no prazo previsto no subitem 10.6.1 

deste Edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto n.º 5.450/2005, sendo 

facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do Contrato e a retirada da Nota de Empenho, ou revogar 

a licitação. 

15.5. No ato da assinatura do Contrato e a retirada da Nota de Empenho será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser 

mantidas pela licitante durante a vigência do Contrato. 

15.6. Quando a vencedora da licitação não fizer a comprovação acima referida ou quando, 

injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato e/ou retirar a Nota de Empenho, 

poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
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após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o Contrato e 

retirar a Nota de Empenho, sem prejuízo da multa prevista no item 21 deste Edital, e das 

demais cominações legais. 

15.7. Até a efetiva assinatura do Contrato e a retirada da Nota de Empenho, poderá ser 

desclassificada a proposta da licitante vencedora, caso a UNILAB venha a ter 

conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento. 

15.8. Ocorrendo eventual desclassificação da proposta da licitante vencedora, a UNILAB 

poderá convocar as licitantes remanescentes, observado o disposto neste Edital e a ordem 

final de classificação das propostas/lances. 

15.9. A Nota de Empenho poderá ser anulada a qualquer tempo, com base nos motivos 

previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, da Lei n.º 8.666/1993, assegurados à 

contratada o contraditório e a ampla defesa. 

15.10. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo, no interesse da administração, ser prorrogado mediante Termo Aditivo, 

observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II, do art. 57, da 

Lei n.º 8.666/93, com suas posteriores alterações. 

15.10.1. Segundo dispõe o art. 30-A, da IN SLTI/MP n.º 02/2008, a CONTRATADA não 

tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva a obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a Administração, conforme estabelece o art. 57, inciso II 

da Lei n.º 8.666, de 1993. 

15.10.2. Não será efetivada a prorrogação contratual quando os preços praticados pela 

CONTRATADA estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para 

redução de preços, quando for o caso. 

15.10.3. Também não se realizará a prorrogação contratual quando a CONTRATADA 

tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou da própria 

CONTRATANTE, enquanto perdurarem os efeitos. 

15.11. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos 

no art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, sempre por meio de Termos Aditivos. 

15.12. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou a transferência, total 

ou parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação só serão admitidas quando 

apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer dessas ocorrências, 

com o consentimento prévio e por escrito da UNILAB e, ainda, desde que não afetem a 

prestação dos serviços objeto desta licitação. 

15.12.1. Quando ocorrer o consentimento por parte da UNILAB, previsto no subitem 

anterior, deverá ser comprovado que as empresas resultantes dessas operações atendem a 

todas as exigências de habilitação requeridas à época da realização da licitação. 
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16. DA AMOSTRA 

16.1. A UNILAB poderá solicitar às empresas que apresentaram as melhores propostas, 

amostras de acordo com as especificações do Termo de Referência, as quais deverão ser 

entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, 

para avaliação técnica de compatibilidade e/ou equivalência. 

16.2. A amostra, quando solicitada, deverá ser entregue no Almoxarifado da UNILAB, 

localizado na Rodovia CE060, Km 51, Acarape/CE, CEP: 62.785-000 no horário de 

08h30 às 12h00 e de 13h30 às 16h00. 

16.3. Poderão ser realizados análises e testes, visando à aprovação da conformidade das 

amostras com as especificações previstas neste Termo de Referência. Os procedimentos 

serão finalizados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento das amostras. 

16.4. As amostras apresentadas poderão ser enviadas para laboratórios especializados sem 

ônus para UNILAB para serem desmontadas e executadas medidas (cortes, rupturas, 

lixamento, etc.), para averiguação se o móvel atenderá ao especificado. A UNILAB não 

se responsabilizará por qualquer dano causado aos protótipos apresentados, e serão 

devolvidos às licitantes na forma em que se encontrarem após avaliação técnica. 

16.5. Caso as amostras das empresas que apresentaram as melhores propostas sejam 

reprovadas, as propostas serão recusadas e será convocada imediatamente a licitante 

autora da segunda melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro da margem 

orçamentária da Administração, apresentar suas amostras, estando sujeita às mesmas 

condições desta Seção, e assim sucessivamente. 

16.6. As amostras reprovadas deverão ser retiradas das dependências da UNILAB, 

imediatamente após a homologação do certame. 

16.7. Se, após a homologação, a empresa não retirar as amostras no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, poderá haver a doação do material, sem gerar direito de indenização à licitante. 

16.8. O objeto solicitado deverá ser fornecido em embalagens lacradas e deverá atender a 

todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. 

16.9. A aceitação da proposta comercial e a análise da condição habilitatória ficarão 

condicionadas à aprovação das características qualitativas e de compatibilidade da 

amostra fornecida. 

16.10. Os testes de conformidade das amostras encaminhadas poderão ser acompanhados 

por representante da empresa, desde que manifestado interesse em tempo hábil à 

informação do horário de realização dos testes. A data e o horário dos testes serão 

informados à empresa, pelo setor responsável, com antecedência mínima de 01 (um) dia 

útil de sua realização. 
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16.11. A UNILAB não se se responsabilizará por despesas com transporte das amostras 

(no envio ou retirada), e nem com os eventuais custos na realização de testes necessários 

à avaliação de qualidade ou conformidade com o Edital. 

16.12. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter 

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

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

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

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

protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica 

responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes 

necessários. 

16.14. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

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

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

16.15. Será considerada aprovada a amostra que atender aos critérios técnicos do quadro 

constante no subitem 4.15 do Termo de Referência. 

 

17. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

17.1. O objeto será recebido por representantes da UNILAB, na forma abaixo: 

17.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos 

com a especificação; 

17.3. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 

consequente aceitação; 

17.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 

desacordo com os termos deste Edital e seus anexos; 

17.5. A licitante vencedora se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte, e por 

todas as despesas referentes a frete, seguro, tributos, avarias, reparos, substituição de 

produtos; e, ainda, quaisquer outras necessárias ao fornecimento do objeto de acordo com 

as determinações do Edital e demais anexos. 

17.6. Quando for a caso, a contratada responsabilizar-se-á pela montagem e instalação do 

objeto, a qual deverá ser realizada no horário de 08:30h às 12:00h e de 13:30h às 16:00h. 

17.7. O prazo para a entrega dos produtos é de, no máximo, de 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor, em 

remessa parcelada, conforme solicitações da UNILAB. 

17.8. O objeto deverá ser entregue nas quantidades definidas pela Administração. O 

endereço para entrega será:  
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 Unidade Acadêmica dos Palmares, Rodovia CE 060, Km 51, Acarape/CE, CEP: 

62.785-000. 

 Avenida Humberto Monte, S/N – Parquelândia, Campus do Pici, Fortaleza/CE, 

CEP: 60440-593. 

17.9. A UNILAB poderá, eventualmente, indicar local de entrega divergente do indicado 

no subitem anterior, em razão de deficiência verificada em espaços destinados a 

estocagem dos produtos adquiridos, e desde que não represente aumento de custos com 

frete para a empresa, hipótese em que será comunicada à empresa em tempo hábil. 

17.10. A Contratada deverá executar fielmente as entregas de acordo com as requisições 

expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da 

fiscalização. 

17.11. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 

Referência e na proposta. 

17.12. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notificação da contratada, 

às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

17.13. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado emitido pela unidade 

solicitante, que será responsável pela aceitação definitiva do objeto. 

17.14. 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. 

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

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

17.16. Na prestação dos serviços deverão ser observadas as especificações técnicas, 

orientações e exigências descritas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital). 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por 

meio de um representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela 

CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a 

execução/o fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e 

pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, 

falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à 

CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei n.º 8.666/1993, e suas alterações; 
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18.2. A CONTRATANTE designará servidor para acompanhamento e fiscalização da 

prestação dos serviços, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, estabelecendo prazo para a regularização das falhas ou defeitos 

observados; 

18.3. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato 

serão submetidas à apreciação da autoridade competente da CONTRATANTE, para 

adoção das medidas cabíveis, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93; 

18.5. Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados 

imediatamente, salvo quando implicarem indagações de caráter técnico, hipótese em que 

serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

18.6. É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando entender que a sua 

execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo de Referência 

(Anexo I deste Edital); 

18.7. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução 

dos serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização. 

18.8. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado 

quaisquer exigências do Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto do contrato, sem que 

disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa 

atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da 

responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao serviço 

contratado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, 

problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do contrato. 

18.9.1. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 

18.10. Os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados, bem como a prestação dos 

serviços contratados, deverão estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das 

especificações estabelecidas pelos órgãos competentes e pela UNILAB, sendo que a 

inobservância desta condição implicará a recusa dos mesmos, bem como o seu devido 

refazimento e/ou adequação, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de 

reclamação ou indenização. 

 

19. REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

19.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 
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19.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

19.3. 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; 

19.4. 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. 

 

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

20.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de 

ateste da mesma, contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais 

empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

20.2.  A Nota Fiscal/Fatura conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, 

os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do 

objeto do contrato e deverá estar de acordo com as condições constantes na proposta da 

empresa que foi aceita pela UNILAB. 

20.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassam 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. 

20.4.  O CNPJ que deverá constar na Nota Fiscal/Fatura apresentada deverá ser o mesmo 

CNPJ que a contratada utilizou neste instrumento. 

20.5. Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar como 

beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, CNPJ 

nº 12.397.930/0001-00. 

20.6. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

20.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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. 
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20.8. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

20.8.1. não produziu os resultados acordados; 

20.8.2.deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

20.8.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

20.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

20.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

20.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

20.12. 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. 

20.13. 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. 

20.14. 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.   

20.15. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF. 

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

aplicável. 

20.16.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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. 

20.17. Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro 

Nacional e no caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da 

CONTRATADA, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
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Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

        365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

20.18. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não 

respondendo a UNILAB por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 

o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 

ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar 

e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

21.2. Se, na execução do objeto do presente Edital, ficar comprovada a existência de 

irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada 

a CONTRATADA, esta, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88, da Lei n.º 

8.666/93, poderá sofrer as seguintes sanções: 

a) advertência por escrito; 

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance 

ofertado pela LICITANTE DESISTENTE devidamente atualizado, na hipótese de 

desistência injustificada do lance, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, 

conforme previsto nos subitens 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3 deste Edital, sem prejuízo da aplicação 

de outras sanções previstas no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, inclusive de 

impedimento de licitar e contratar com a União; 

a) multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 



 

Página 30 de 78 

 

b) multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

b1) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

b2) na reincidência de inexecução parcial, será cobrado o dobro do percentual acima 

aplicado, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato; 

c) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, 

pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

d) impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

e) 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 fornecedora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

21.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a fornecedora que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

21.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE; 

21.5. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente 

na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada; 

21.6. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE 

continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o 

montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o 

valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança 

judicialmente; 

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

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

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

Lei nº 9.784, de 1999; 

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

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

à Contratante, observando o princípio da proporcionalidade; 

21.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante 

vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
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22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

22.2. Fica assegurado à UNILAB o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a 

qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, 

na forma da legislação vigente. 

22.3. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

Propostas e a UNILAB não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

22.6. 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 UNILAB. 

22.7. Em caso de divergência entre as especificações dos serviços insertas no Sistema 

SIASG e as deste Edital, prevalecerão as constantes neste último. 

22.8. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a 

exata compreensão da sua Proposta, durante a realização da sessão pública desta licitação. 

22.9. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Comissão Permanente de 

Licitação da UNILAB, na Av. da Abolição, n.º 03, Centro, CEP: 62.790-000, 

Redenção/CE ou no sítio www.comprasnet.gov.br. 

22.10. As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo 

acompanhamento, mediante o acesso ao sítio mencionado no subitem 22.9, das eventuais 

republicações e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou 

quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos 

prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública. 

22.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o Termo de Referência (Anexo 

I), Modelo de Proposta de Preços (Anexo II), Ata de Registro de Preços (Anexo III), a 

Minuta do Contrato (Anexo IV). 

22.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito líquido e 

certo à contratação para execução dos serviços. 

22.13. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n.º 

10.520, de 17 de julho de 2002, nos Decretos n.º 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, 

de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na Lei n.º 8.666/1993. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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22.14. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Fortaleza - CE, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

23. DO VALOR ESTIMADO  

23.1. O valor estimado para esta licitação será R$ 353.400,70 (Trezentos e cinquenta e 

três mil quatrocentos reais e setenta centavos) para o valor total unitário e R$ 

7.074.191,13 (Sete milhões setenta e quatro mil cento e noventa e um reais e treze 

centavos) para o valor total global do grupo 1 e item 11. 

 

Redenção/CE, 29 de janeiro de 2016. 

 

 

Andreia Cavaignac Machado 

Gerente da Divisão de Elaboração de Editais e Apoio Administrativo 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

 

ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 05/2016 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. O objeto deste Termo de Referência é implantação de SISTEMA DE REGISTRO 

DE PREÇO (SRP) para a contratação de empresa especializada no fornecimento de 

equipamentos de rede gerenciáveis, Switches, para o atendimento às demandas da rede de 

computadores e adequações de rede nas unidades integrantes da UNILAB, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2. A descrição, a unidade de medida, a quantidade e valor unitário do objeto a ser 

contratado estão detalhados na planilha descritiva abaixo. 

 

GRUPO 01 Média 

Item 

Código 

CATMAT 

Descrição do 

Produto Unid. 

Quant. 

UNILAB 

Quant. 

UFC 

Quant 

Total 

Valor 

Unitário Valor Total 

1 393274 

Switch – 

Acesso; 24 

portas 

Empilhável. unidade 

40 
 

110 

 

150 

16.442,51 
2.466.376,50 

 

2 393274 

Switch – 

Acesso; 48 

portas 

Empilhável. unidade 

40 
 

65 

 

105 

17.485,16 
1.835.941,80 

 

3 393273 

Switch 

Distribuição; 24 

portas ópticas; 4 

portas 10 unidade 

5 13 

 

 

 

18 

55.977,64 
1.007.597,52 
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Gigabit; 

Empilhável. 

4 393273 

Switch 

Distribuição; 24 

portas; 2 portas 

10 Gigabit; 

Empilhável. unidade 

12 
 

3 

 

15 

 

 

33.339,19 500.087,85 

5  

Cabo para 

Empilhamento; 

Tamanho 

mínimo 50 cm, 

compatível com 

os itens 1, 2, 3 e 

4. unidade 

50 80 

 

 

 

130 

543,97 
70.716,10 

 

6  

Cabo para 

Empilhamento; 

Tamanho 

mínimo 1 m, 

compatível com 

os itens 1, 2, 3 e 

4. unidade 

20 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

60 

655,58 
39.334,80 

 

7  

Módulo 

Transceiver 

SFP+; 10 

Gigabit; 10 Km; 

compatível com 

os itens 3 e 4. unidade 

11 

 

 

10 

 

 

 

 

 

21 

10.534,85 221.231,85 

8  

Módulo 

Transceiver 

SFP 

1000BASE-LX; unidade 

41 

 

 

10 

 

 

 

 

 

51 

3.721,09 
189.775,59 
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compatível com 

os itens 1, 2, 3 e 

4. 

9  

Software de 

Gerenciamento unidade 
1 1 2   162.275,42   324.550,84 

10  

Treinamento 

sobre a 

tecnologia dos 

switches 

adquiridos unidade 

1 

1 

 

 

2 

 
49.573,22 

99.146,44 

 

Valor Total do Grupo 1 

UNITÁRIO 

TOTAL 

350.548,63 

 

TOTAL:  

6.754.759,29 

ITEM 11   Média 

Item 

Código 

CATMAT 

Descrição do 

Produto Unid. 

Quant 

UNILAB 

Quant 

UFC 

Quant 

Total 

Valor 

Unitário                                                                                                                                                     Valor Total 

11  

Switch – Acesso 

8 portas. unidade 
80 

 

32 

 

112 2.852,07 

319.431,84 

 

Valor Total do Item 11 

 

UNITÁRIO 

TOTAL 

2.852,07 

TOTAL:  

319.431,84 

 

1.2.1. Detalhamento da solução ou da especificação do objeto: 

1.2.1.1 Switch – Acesso; 24 portas Empilhável: 

1.2.1.1.1 Características Gerais: 

A. Switch de acesso compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

e 10 Gigabit Ethernet; 

B. Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 100/1000 Mbps RJ-45 do tipo Auto-MDIX 

com detecção automática (IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 

802.3ab 1000BASE-T); 

C. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas 100/1000 Mbps SFP (ópticas) com suporte a módulos 

de fibra multímodo e monomodo (mini GBIC/SFP); 
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D. Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces 10 Gigabit Ethernet para empilhamento. As portas 

de empilhamento devem estar prontas para uso, sem necessidade de aquisição posterior 

de módulos e/ou licenças. Deve ser empilhável com o switch de acesso 48 portas; 

E. Total de, no mínimo, 26 (vinte e seis) portas 100/1000 Mbps em uso simultaneamente; 

F. Empilhamento de, no mínimo, 4 (quatro) unidades; 

G. Modo de operação full-duplex e half-duplex configurável por porta. Arquitetura non-

blocking e wire-speed interna para os módulos de interface. 

1.2.1.1.2 Protocolos e Padrões requeridos: 

A. Ethernet 10BaseT (IEEE 802.3); 

B. Fast Ethernet 100BaseTX (IEEE 802.3u); 

C. Gigabit Ethernet 1000BaseT (IEEE 802.3ab); 

D. 10 Gigabit Ethernet e 10GBaseX (IEEE 802.3ae); 

E. STP Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d); 

F. RSTP Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w); 

G. MSTP Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s); 

H. VLANs (IEEE 802.1q); 

I. Link Layer Discovery Protocol. LLDP (IEEE 802.1ab); 

J. Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discover. LLDP – MED; 

K. Port based Network Access Control (IEEE 802.1x); 

L. Link Aggregation (IEEE 802.3ad); 

M. Priority Queue (IEEE 802.1p); 

N. Internet Group Management Protocol. IGMPv1 e IGMPv2; 

O. Protocolo de Gerenciamento SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; 

P. IPv6 (Permitir que os switches sejam gerenciados e implementados na borda da rede 

IPv6); 

Q. DHCP Client e DHCP Relay. 

1.2.1.1.3 Gerenciamento: 

A. Porta console RJ-45 ou RS-232 para gerenciamento e configuração via linha de comando 

(os cabos e eventuais componentes necessários para acesso à porta de console devem ser 

fornecidos); 

B. Suporte a 4 (quatro) grupos de RMON - estatísticas, histórico, alarmes e eventos; 

C. Interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTPS e SSL) e CLI (Telnet e SSH); 

D. Implementar sFlow, netFlow ou jFlow (em suas respectivas versões mais atuais); 

E. Deve implementar registro dinâmico de VLANs (GVRP) ou protocolo compatível a 

funcionalidade de vlan dinâmica. 

F. Permitir atualização de firmware via TFTP/FTP; 

G. Permitir que seja armazenado vários arquivos de configuração em sua memória flash, 

assim como permitir que seja determinado o arquivo que será utilizado na inicialização 

do equipamento; 

H. Suporte a espelhamento de portas para uma porta específica (Espelhamento N:1) de 

modo a permitir a conexão de um analisador externo. 

I. Possuir Syslog Local e remoto. 

J. Implementar múltiplos servidores Syslog remotos 

1.2.1.1.4 Desempenho: 
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A. Possuir desempenho de no mínimo 68 Mpps, considerando pacotes de 64 bytes; 

B. Capacidade de comutação de pelo menos 92 Gbps; 

C. Implementar no mínimo 4000 (quatro mil) VLANs (VLAN ID) segundo o protocolo IEEE 

802.1q, com pelo menos 255 (duzentos e cinquenta e cinco) VLANs ativas 

simultaneamente; 

D. Quantidade mínima de 16.000 (dezesseis mil) endereços MAC simultâneos; 

E. Quantidade mínima de 7 (sete) filas segundo o protocolo IEEE 802.1p; 

F. Implementar, em todas as portas, Jumbo Frame com tamanho mínimo de 9KB. 

1.2.1.1.5 Qualidade de Serviço: 

A. Mecanismos de classificação, marcação e priorização de tráfego, aplicáveis por 

interfaces físicas ou lógicas, sem impacto no desempenho de encaminhamento de 

pacotes; 

B. Classificação de tráfego baseado em endereço MAC e IP, porta TCP/UDP, VLAN, DSCP 

e 802.1p; 

C. Mecanismos de limitação de tráfego (rate-limit), aplicáveis sem impacto no desempenho 

de encaminhamento de pacotes, com granularidade mínima de 64 Kbps; 

D. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por endereço MAC a 

uma respectiva VLAN e aplicar as políticas de filtragem de tráfego e de qualidade de 

serviço desta VLAN ao dispositivo autenticado; 

E. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por 802.1x a uma 

respectiva VLAN e aplicar as políticas de filtragem de tráfego e de qualidade de serviço 

desta VLAN ao dispositivo autenticado; 

F. Suportar IEEE 802.3x. Permitir escalonamento de filas: Strict Priority,WFQ e/ou WRR 

e/ou SDWRR; 

G. Implementar Diffserv e AutoVoip (Automatic CoS settings for VoIP). 

1.2.1.1.6 Segurança: 

A. Filtros de camada 2 aplicáveis em interfaces físicas ou lógicas sem impacto no 

desempenho de encaminhamento de pacotes; 

B. A filtragem deve ser baseada em endereço MAC, IP, porta TCP/UDP, VLAN, DSCP e 

802.1p; 

C. Implementar ACLs (Acess Control List); 

D. Implementar Network Login através do padrão IEEE 802.1x; 

E. Possuir suporte a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do switch, 

de modo que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida porta para 

conexão; 

F. Deve implementar funcionalidade que bloqueie a operação de servidores DHCP 

inválidos; 

G. Suporte ao protocolo RADIUS para controle do acesso administrativo, por usuário, ao 

equipamento. 

1.2.1.1.7 Suporte à IPV6: 

A. MLDv2 snooping [RFC4541 ou 3810]; 

B. Filtragem DHCPv6 (DHCPv6 filtering, RFC3315); 

C. Filtragem de Anúncio de Roteador (RA) (Router Advertisement (RA) filtering, RFC4862); 
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D. Inspeção dinâmica de solicitação/anúncio de Vizinho IPv6 (Dynamic IPv6 Neighbor 

solicitation/advertisement inspection, RFC4861); 

E. Filtragem de Detecção de Inacessibilidade de Vizinho (Neighbor Unreachability 

Detection [NUD, RFC4861] filtering); 

F. ICMPv6 [RFC4443]; 

G. Protocolo SNMP (SNMP protocol, RFC3411). Funções SNMP (SNMP capabilities, 

RFC3412, RFC3413, RFC3414) 

1.2.1.1.8 Generalidades: 

A. O equipamento deverá ser de primeira qualidade, novo, sem uso e com acabamento 

apropriado. Não será aceito equipamentos remanufaturados/refurbished; 

B. O equipamento deverá apresentar LEDs indicadores de link e atividades nas portas, LED 

indicador de taxa máxima estabelecida nas portas e LED de status do sistema; 

C. Possuir estrutura apropriada para acondicionamento em armário de fiação (rack) padrão 

19 polegadas e vir acompanhado do respectivo kit de suporte específico para montagem; 

D. A fonte de alimentação deverá funcionar com tensão elétrica nominal de 110V~220V 

AC, 50~60Hz, de modo automático; 

E. Deverá ser acompanhado de documentação técnica e manuais que contenham 

informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização 

do equipamento; 

F. Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como software, cabos lógicos, cabos de interface RS-232 e cabos de 

energia elétrica; 

G. O equipamento deve atender a diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 

Substances – Restrição de certas Substâncias Perigosas) e ser homologado pela ANATEL 

(Agência Nacional de Telecomunicações). 

1.2.1.2 Switch – Acesso; 48 portas Empilhável: 

1.2.1.2.1 Característica Gerais: 

A. Switch de acesso compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

e 10 Gigabit Ethernet; 

B. Possuir, no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas 100/1000 Mbps RJ-45 do tipo Auto-

MDIX com detecção automática (IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, 

IEEE 802.3ab 1000BASE-T); 

C. Possuir, no mínimo, duas portas 100/1000 Mbps SFP (ópticas) com suporte a módulos de 

fibra multímodo e monomodo (mini GBIC/SFP), podendo ser combo; 

D. Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces 10 Gigabit Ethernet para empilhamento. As 

portas de empilhamento devem estar prontas para uso, sem necessidade de aquisição 

posterior de módulos e/ou licenças. Deve ser empilhável com o switch de acesso 24 

portas; 

E. Total de, no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas 100/1000 Mbps em uso 

simultaneamente; 

F. Empilhamento de, no mínimo, 4 (quatro) unidades; 

G. Modo de operação full-duplex e half-duplex configurável por porta. Arquitetura non-

blocking e wire-speed interna para os módulos de interface. 

1.2.1.2.2. Protocolos e Padrões requeridos: 
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A. Ethernet 10BaseT (IEEE 802.3); 

B. Fast Ethernet 100BaseTX (IEEE 802.3u); 

C. Gigabit Ethernet 1000BaseT (IEEE 802.3ab); 

D. 10 Gigabit Ethernet e 10GBaseX (IEEE 802.3ae); 

E. STP Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d); 

F. RSTP Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w); 

G. MSTP Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s); 

H. VLANs (IEEE 802.1q); 

I. Link Layer Discovery Protocol. LLDP (IEEE 802.1ab); 

J. Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discover. LLDP – MED; 

K. Port based Network Access Control (IEEE 802.1x); 

L. Link Aggregation (IEEE 802.3ad); 

M. Priority Queue (IEEE 802.1p); 

N. Internet Group Management Protocol – IGMPv1 e IGMPv2; 

O. Protocolo de Gerenciamento SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; 

P. IPv6 (Permitir que os switches sejam gerenciados e implementados na borda da rede 

IPv6); 

Q. DHCP Client e DHCP Relay. 

1.2.1.2.3. Gerenciamento: 

A. Porta console RJ-45 ou RS-232 para gerenciamento e configuração via linha de comando 

(os cabos e eventuais componentes necessários para acesso à porta de console devem ser 

fornecidos); 

B. Suporte a 4 (quatro) grupos de RMON - estatísticas, histórico, alarmes e eventos; 

C. Interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTPS e SSL) e CLI (Telnet e SSH); 

D. Implementar sFlow, netFlow ou jFlow (em suas respectivas versões mais atuais); 

E. Deve implementar registro dinâmico de VLANs (GVRP) ou protocolo compatível a 

funcionalidade de vlan dinâmica; 

F. Permitir atualização de firmware via TFTP/FTP; 

G. Permitir que seja armazenado vários arquivos de configuração em sua memória flash, 

assim como que seja determinado o arquivo que será utilizado na inicialização do 

equipamento; 

H. Suporte a espelhamento de portas para uma porta específica (Espelhamento N:1) de modo 

a permitir a conexão de um analisador externo; 

I. Possuir Syslog Local e remoto. 

J. Implementar múltiplos servidores Syslog remotos. 

1.2.1.2.4. Desempenho: 

A. Possuir desempenho de no mínimo 104 Mpps, considerando pacotes de 64 bytes; 

B. Capacidade de comutação de pelo menos 140 Gbps; 

C. Implementar no mínimo 4000 (quatro mil) VLANs (VLAN ID) segundo o protocolo 

IEEE 802.1q, com pelo menos 255 (duzentos e cinquenta e cinco) VLANs ativas 

simultaneamente; 

D. Quantidade mínima de 16.000 (dezesseis mil) endereços MAC simultâneos; 

E. Quantidade mínima de 7 (sete) filas segundo o protocolo IEEE 802.1p; 

F. Implementar, em todas as portas, Jumbo Frame com tamanho mínimo de 9KB. 



 

Página 40 de 78 

 

1.2.1.2.5. Qualidade de Serviço: 

A. Mecanismos de classificação, marcação e priorização de tráfego, aplicáveis por interfaces 

físicas ou lógicas, sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes; 

B. Classificação de tráfego baseado em endereço MAC e IP, porta TCP/UDP, VLAN, DSCP 

e 802.1p; 

C. Mecanismos de limitação de tráfego (rate-limit), aplicáveis sem impacto no desempenho 

de encaminhamento de pacotes, com granularidade mínima de 64 Kbps; 

D. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por endereço MAC a 

uma respectiva VLAN e aplicar as políticas de filtragem de tráfego e de qualidade de 

serviço desta VLAN ao dispositivo autenticado 

E. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por 802.1x a uma 

respectiva VLAN e aplicar as políticas de filtragem de tráfego e de qualidade de serviço 

desta VLAN ao dispositivo autenticado 

F. Suportar IEEE 802.3x. Permitir escalonamento de filas: Strict Priority,WFQ e/ou WRR 

e/ou SDWRR; 

G. Implementar Diffserv e AutoVoip (Automatic CoS settings for VoIP). 

1.2.1.2.6. Segurança: 

A. Filtros de camada 2 aplicáveis em interfaces físicas ou lógicas sem impacto no 

desempenho de encaminhamento de pacotes; 

B. A filtragem deve ser baseada em endereço MAC, IP, porta TCP/UDP, VLAN, DSCP e 

802.1p; 

C. Implementar ACLs (Acess Control List); 

D. Implementar Network Login através do padrão IEEE 802.1x; 

E. Possuir suporte a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do 

switch, de modo que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida 

porta para conexão; 

F. Deve implementar funcionalidade que bloqueie a operação de servidores DHCP 

inválidos; 

G. Suporte ao protocolo RADIUS para controle do acesso administrativo, por usuário, ao 

equipamento. 

1.2.1.2.7. Suporte à IPv6 

A. MLDv2 snooping [RFC4541 ou 3810]; 

B. Filtragem DHCPv6 (DHCPv6 filtering, RFC3315); 

C. Filtragem de Anúncio de Roteador (RA) (Router Advertisement (RA) filtering, RFC4862); 

D. Inspeção dinâmica de solicitação/anúncio de Vizinho IPv6 (Dynamic IPv6 Neighbor 

solicitation/advertisement inspection, RFC4861); 

E. Filtragem de Detecção de Inacessibilidade de Vizinho (Neighbor Unreachability 

Detection [NUD, RFC4861] filtering); 

F. ICMPv6 [RFC4443]; 

G. Protocolo SNMP (SNMP protocol, RFC3411). Funções SNMP (SNMP capabilities, 

RFC3412, RFC3413, RFC3414). 

1.2.1.2.8. Generalidades: 

A. O equipamento deverá ser de primeira qualidade, novo, sem uso e com acabamento 

apropriado. Não será aceito equipamentos remanufaturados/refurbished; 
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B. O equipamento deverá apresentar LEDs indicadores de link e atividades nas portas, LED 

indicador de taxa máxima estabelecida nas portas e LED de status do sistema; 

C. Possuir estrutura apropriada para acondicionamento em armário de fiação (rack) padrão 

19 polegadas e vir acompanhado do respectivo kit de suporte específico para montagem; 

D. A fonte de alimentação deverá funcionar com tensão elétrica nominal de 110V~220V 

AC, 50~60Hz, de modo automático; 

E. Deverá ser acompanhado de documentação técnica e manuais que contenham 

informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização 

do equipamento; 

F. Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como software, cabos lógicos, cabos de interface RS-232 e cabos de 

energia elétrica; 

G. O equipamento deve atender a diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 

Substances – Restrição de certas Substâncias Perigosas) e ser homologado pela ANATEL 

(Agência Nacional de Telecomunicações). 

1.2.1.3 Switch Distribuição; 24 portas ópticas; 4 portas 10 Gigabit; Empilhável 

1.2.1.3.1. Características. Gerias: 

A. Switch de distribuição (camada 3) compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet; 

B. Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 100/1000 Mbps SFP (ópticas) com suporte 

a módulos de fibra multímodo e monomodo (mini GBIC/SFP), conforme padrão IEEE 

802.3z, incluindo módulos 100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX e 1000BASE-

ZX/LH; 

C. Possuir, no mínimo, 12 (doze) portas 100/1000 Mbps RJ-45 do tipo Auto-MDIX com 

detecção automática (IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 

1000BASE-T), podendo ser combo. Será aceito a inclusão de módulos GBIC 1000BASE-

T (Copper RJ-45 Transceiver) para atender o quantitativo de portas exigido neste item. 

D. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas SFP+ (ópticas) com suporte a módulos de fibra 

multímodo e monomodo (mini GBIC/SFP), incluindo módulos 1000BASE-SX e 

1000BASE-LX; 

E. Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces 10 Gigabit Ethernet para empilhamento. As 

portas de empilhamento devem estar prontas para uso, sem necessidade de aquisição 

posterior de módulos e/ou licenças. Deve ser empilhável com o switch de distribuição 24 

portas (item 1.2.1.4) 

F. Total de, no mínimo, 28 (vinte e oito) portas em uso simultaneamente, sendo 24 (vinte e 

quatro) portas 100/1000 Mbps e 4 (quatro) portas 10 Gbps (portas de empilhamento não 

contabilizadas); 

G. Empilhamento de, no mínimo, 4 (quatro) unidades; 

H. Modo de operação full-duplex e half-duplex configurável por porta. Arquitetura non-

blocking e wire-speed interna para os módulos de interface. 

I. Caso o cabo necessário para empilhamento deste equipamento não atenda as 

características solicitadas nos itens 05 e 06 do Lote 01, o switch deverá ser entregue com 

o cabo compatível de no mínimo 1(um) metro comprimento. 

1.2.1.3.2. Protocolos e Padrões requeridos: 
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A. Ethernet 10BaseT (IEEE 802.3); 

B. Fast Ethernet 100BaseTX (IEEE 802.3u); 

C. Gigabit Ethernet 1000BaseT (IEEE 802.3ab); 

D. 10 Gigabit Ethernet e 10GBaseX (IEEE 802.3ae); 

E. IPv4 e IPv6; 

F. STP Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d); 

G. RSTP Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w); 

H. MSTP Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s); 

I. VLANs (IEEE 802.1q); 

J. Link Layer Discovery Protocol. LLDP (IEEE 802.1ab); 

K. Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discover. LLDP – MED; 

L. Port based Network Access Control (IEEE 802.1x); 

M. Link Aggregation (IEEE 802.3ad); 

N. Priority Queue (IEEE 802.1p); 

O. VMAN Q-in-Q VLAN Tag (QinQ) (IEEE 802.1ad); 

P. Routing Information Protocol RIPv2 e RIPv3 (RFC2453); 

Q. Open Shortest Path First OSPFv2 e OSFPv3 (OSPF com no mínimo 10 interfaces ativas) 

[RFC2328 e RFC 2740 ou 5340]; 

R. Ethernet Automatic Protection Switching – EAPS (RFC 3619) ou protocolos 

equivalentes, tais como: ERPS, REP, RRPP, FRRP; 

S. Internet Group Management Protocol. IGMPv1 e IGMPv2; 

T. Protocolo de Gerenciamento SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; 

U. Protocol Independent Multicast Sparse Mode – PIM-SM (RFC 2362); 

V. Network Time Protocol – NTP (RFC1305) e/ou Simple Network Time Protocol – SNTP 

(RFC 2030); 

W. Virtual Router Redundancy Protocol – VRRP (RFC 3768); 

X. DHCP Snooping; 

Y. DHCP Server; 

Z. DHCP/BOOTP Relay (RFC2131). 

1.2.1.3.3. Gerenciamento: 

A. Porta console RJ-45 ou RS-232 para gerenciamento e configuração via linha de comando 

(os cabos e eventuais componentes necessários para acesso à porta de console devem ser 

fornecidos); 

B. Suporte a 4 (quatro) grupos de RMON - estatísticas, histórico, alarmes e eventos; 

C. Interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTPS e SSL) e CLI (Telnet e SSH); 

D. Implementar sFlow, netFlow ou jFlow (em suas respectivas versões mais atuais); 

E. Deve implementar registro dinâmico de VLANs (GVRP) ou protocolo compatível a 

funcionalidade de vlan dinâmica; 

F. Permitir atualização de firmware via TFTP/FTP; 

G. Permitir que seja armazenado vários arquivos de configuração em sua memória flash, 

assim como que seja determinado o arquivo que será utilizado na inicialização do 

equipamento; 

H. Suporte a espelhamento de portas para uma porta específica (Espelhamento N:1) de modo 

a permitir a conexão de um analisador externo; 



 

Página 43 de 78 

 

I. Possuir Syslog Local e remoto. 

J. Implementar múltiplos servidores Syslog remotos; 

1.2.1.3.4. Desempenho: 

A. Possuir desempenho de no mínimo 130 Mpps, considerando pacotes de 64 bytes; 

B. Capacidade de comutação de pelo menos 176 Gbps; 

C. Implementar no mínimo 4000 (quatro mil) VLANs (VLAN ID) segundo o protocolo IEEE 

802.1q, com pelo menos 255 (duzentos e cinquenta e cinco) VLANs ativas 

simultaneamente; 

D. Quantidade mínima de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC simultâneos; 

E. Quantidade mínima de 12.000 (doze mil) entradas na tabela de roteamento IPv4; 

F. Quantidade mínima de 6.000 (seis mil) entradas na tabela de roteamento IPv6; 

G. Quantidade mínima de 8 (oito) filas segundo o protocolo IEEE 802.1p; 

H. Implementar, em todas as portas, Jumbo Frame com tamanho mínimo de 9KB; 

1.2.1.3.5. Qualidade de Serviço: 

A. Mecanismos de classificação, marcação e priorização de tráfego, aplicáveis por 

interfaces físicas ou lógicas, sem impacto no desempenho de encaminhamento de 

pacotes; 

B. Classificação de tráfego baseado em endereço MAC e IP, porta TCP/UDP, VLAN, DSCP 

e 802.1p; 

C. Mecanismos de limitação de tráfego (rate-limit), aplicáveis sem impacto no desempenho 

de encaminhamento de pacotes, com granularidade mínima de 64 Kbps; 

D. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por endereço MAC a 

uma respectiva VLAN e aplicar as políticas de filtragem de tráfego e de qualidade de 

serviço desta VLAN ao dispositivo autenticado; 

E. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por 802.1x a uma 

respectiva VLAN e aplicar as políticas de filtragem de tráfego e de qualidade de serviço 

desta VLAN ao dispositivo autenticado; 

F. Suportar IEEE 802.3x. Permitir escalonamento de filas: Strict Priority,WFQ e/ou WRR 

e/ou SDWRR; 

G. Implementar Diffserv e AutoVoip (Automatic CoS settings for VoIP); 

H. Implementar mecanismos para avaliação dos pacotes que excederem a especificação de 

banda, configurando ações tais como: transmissão sem modificação, transmissão com 

remarcação e descarte; 

I. Implementar 802.3x flow control e Qualidade de Serviço em redes IPv6; 

J. Implementar An Expedited Forwarding (PHB) [RFC 2598 ou 3246]. 

1.2.1.3.6. Segurança: 

A. Filtros de camada 2, 3 e 4 aplicáveis em interfaces físicas ou lógicas sem impacto no 

desempenho de encaminhamento de pacotes; 

B. A filtragem deve ser baseada em endereço MAC, IP, porta TCP/UDP, VLAN, DSCP e 

802.1p; 

C. Implementar ACLs (Acess Control List); 

D. Implementar Network Login através do padrão IEEE 802.1x; 
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E. Possuir suporte a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do 

switch, de modo que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida 

porta para conexão; 

F. Implementar listas de acesso para o tráfego de entrada e de saída; 

G. Mecanismo para controlar quais comandos usuários ou grupos de usuários podem 

executar; 

H. Implementar recursos contra-ataques do tipo Denial of Service; 

I. Mecanismos de proteção aos protocolos L2 contra-ataques de rede com limitação de 

banda para tráfegos de broadcast (storm) 

J. Deve implementar funcionalidade que bloqueie a operação de servidores DHCP 

inválidos; 

K. Suporte ao protocolo RADIUS para controle do acesso administrativo, por usuário, ao 

equipamento. 

1.2.1.3.7. Suporte à IPv6: 

A. Especificação Básica de IPv6 (RFC2460); 

B. Arquitetura de Endereçamento IPv6 (RFC4291); 

C. ICMPv6 [RFC4443]; 

D. MLDv2 snooping [RFC4541 ou 3810]; 

E. Descoberta de Ouvinte Multicast versão 2 (Multicast Listener Discovery version 2, 

RFC3810); 

F. Opção de Alerta de Roteador (Router-Alert option, RFC2711); 

G. Descoberta de Caminho MTU (Path MTU Discovery, RFC1981); 

H. Descoberta de Vizinho (Neighbor Discovery, RFC4861); 

I. Deprecação de Cabeçalhos de Roteamento 0 em IPv6 (Deprecation of Type 0 Routing 

Headers in IPv6, RFC5095); 

J. OSPF-v3 [RFC5340 ou 2740]; 

K. Suporte para QoS (RFC2474, RFC3140); 

L. Mecanismos de transição básicos para hosts e roteadores (Basic Transition Mechanisms 

for IPv6 Hosts and Routers, RFC4213); 

M. Cliente/servidor/repetidor DHCPv6 (DHCPv6 client/server/relay, RFC3315); 

N. Protocolo SNMP (SNMP protocol, RFC3411). Funções SNMP (SNMP capabilities, 

RFC3412, RFC3413, RFC3414). 

1.2.1.3.8. Generalidades: 

A. O equipamento deverá ser de primeira qualidade, novo, sem uso e com acabamento 

apropriado. Não será aceito equipamentos remanufaturados/refurbished; 

B. O equipamento deverá apresentar LEDs indicadores de link e atividades nas portas, LED 

indicador de taxa máxima estabelecida nas portas e LED de status do sistema; 

C. Possuir estrutura apropriada para acondicionamento em armário de fiação (rack) padrão 

19 polegadas e vir acompanhado do respectivo kit de suporte específico para montagem; 

D. A fonte de alimentação deverá funcionar com tensão elétrica nominal de 110V~220V 

AC, 50~60Hz, de modo automático. Deverá possuir fonte redundante com as mesmas 

características da fonte de alimentação principal; 
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E. Deverá ser acompanhado de documentação técnica e manuais que contenham 

informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização 

do equipamento; 

F. Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como software, cabos lógicos, cabos de interface RS-232 e cabos de 

energia elétrica; 

G. O equipamento deve atender a diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 

Substances – Restrição de certas Substâncias Perigosas) e ser homologado pela ANATEL 

(Agência Nacional de Telecomunicações). 

1.2.1.4. Switch Distribuição; 24 portas; 2 portas 10 Gigabit; Empilhável: 

1.2.1.4.1. Características Gerais: 

A. Switch de distribuição (camada 3) compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet, 

Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet; 

B. Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas 100/1000 Mbps RJ-45 do tipo Auto-MDIX 

com detecção automática (IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 

802.3ab 1000BASE-T); 

C. Possuir, no mínimo, 4 (quatro) portas 100/1000 Mbps SFP (ópticas) com suporte a 

módulos de fibra multímodo e monomodo (mini GBIC/SFP), conforme padrão IEEE 

802.3z, incluindo módulos 100BASE-FX, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX e 1000BASE-

ZX/LH, podendo ser combo; 

D. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas SFP+ (ópticas) com suporte a módulos de fibra 

multímodo e monomodo (mini GBIC/SFP), incluindo módulos 1000BASE-SX e 

1000BASE-LX; 

E. Possuir, no mínimo, 2 (duas) interfaces 10 Gigabit Ethernet para empilhamento. As 

portas de empilhamento devem estar prontas para uso, sem necessidade de aquisição 

posterior de módulos e/ou licenças. Deve ser empihável com o switch de distribuição 24 

portas ópticas (item 1.2.1.3) 

F. Total de, no mínimo, 26 (vinte e seis) portas em uso simultaneamente, sendo 24 (vinte e 

quatro) portas 100/1000 Mbps e 2 (duas) portas 10 Gbps (portas de empilhamento não 

contabilizadas); 

G. Empilhamento de, no mínimo, 4 (quatro) unidades; 

H. Modo de operação full-duplex e half-duplex configurável por porta. Arquitetura non-

blocking e wire-speed interna para os módulos de interface. 

I. Caso o cabo necessário para empilhamento deste equipamento não atenda as 

características solicitadas nos itens 05 e 06 do Lote 01, o switch deverá ser entregue com 

o cabo compatível de no mínimo 1(um) metro comprimento. 

1.2.1.4.2. Protocolos e Padrões requeridos: 

A. Ethernet 10BaseT (IEEE 802.3); 

B. Fast Ethernet 100BaseTX (IEEE 802.3u); 

C. Gigabit Ethernet 1000BaseT (IEEE 802.3ab); 

D. 10 Gigabit Ethernet e 10GBaseX (IEEE 802.3ae); 

E. IPv4 e IPv6; 

F. STP Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d); 

G. RSTP Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w); 
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H. MSTP Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s); 

I. VLANs (IEEE 802.1q); 

J. Link Layer Discovery Protocol. LLDP (IEEE 802.1ab); 

K. Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discover. LLDP – MED; 

L. Port based Network Access Control (IEEE 802.1x); 

M. Link Aggregation (IEEE 802.3ad); 

N. Priority Queue (IEEE 802.1p); 

O. VMAN Q-in-Q VLAN Tag (QinQ) (IEEE 802.1ad); 

P. Routing Information Protocol RIPv2 e RIPv3 (RFC2453); 

Q. Open Shortest Path First OSPFv2 e OSFPv3 (OSPF com no mínimo 10 interfaces ativas) 

[RFC2328 e RFC 2740 ou 5340]; 

R. Ethernet Automatic Protection Switching – EAPS (RFC 3619) ou protocolos 

equivalentes, tais como: ERPS, REP, RRPP, FRRP; 

S. Internet Group Management Protocol. IGMPv1 e IGMPv2; 

T. Protocolo de Gerenciamento SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; 

U. Protocol Independent Multicast Sparse Mode – PIM-SM (RFC 2362); 

V. Network Time Protocol – NTP (RFC1305) e/ou Simple Network Time Protocol – SNTP 

(RFC 2030); 

W. Virtual Router Redundancy Protocol – VRRP (RFC 3768); 

X. DHCP Snooping; 

Y. DHCP Server; 

Z. DHCP/BOOTP Relay (RFC2131). 

1.2.1.4.3. Gerenciamento: 

A. Porta console RJ-45 ou RS-232 para gerenciamento e configuração via linha de comando 

(os cabos e eventuais componentes necessários para acesso à porta de console devem ser 

fornecidos); 

B. Suporte a 4 (quatro) grupos de RMON - estatísticas, histórico, alarmes e eventos; 

C. Interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTPS e SSL) e CLI (Telnet e SSH); 

D. Implementar sFlow, netFlow ou jFlow (em suas respectivas versões mais atuais); 

E. Deve implementar registro dinâmico de VLANs (GVRP) ou protocolo compatível a 

funcionalidade de vlan dinâmica; 

F. Permitir atualização de firmware via TFTP/FTP; 

G. Permitir que seja armazenado vários arquivos de configuração em sua memória flash, 

assim como permitir que seja determinado o arquivo que será utilizado na inicialização 

do equipamento; 

H. Suporte a espelhamento de portas para uma porta específica (Espelhamento N:1) de modo 

a permitir a conexão de um analisador externo; 

I. Possuir Syslog Local e remoto. 

J. Implementar múltiplos servidores Syslog remotos; 

1.2.1.4.4. Desempenho: 

A. Possuir desempenho de no mínimo 101 Mpps, considerando pacotes de 64 bytes; 

B. Capacidade de comutação de pelo menos 136 Gbps; 
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C. Implementar no mínimo 4000 (quatro mil) VLANs (VLAN ID) segundo o protocolo 

IEEE 802.1q, com pelo menos 255 (duzentos e cinquenta e cinco) VLANs ativas 

simultaneamente; 

D. Quantidade mínima de 32.000 (trinta e dois mil) endereços MAC simultâneos; 

E. Quantidade mínima de 12.000 (doze mil) entradas na tabela de roteamento IPv4; 

F. Quantidade mínima de 6.000 (seis mil) entradas na tabela de roteamento IPv6; 

G. Quantidade mínima de 8 (oito) filas segundo o protocolo IEEE 802.1p; 

H. Implementar, em todas as portas, Jumbo Frame com tamanho mínimo de 9KB; 

1.2.1.4.5. Qualidade de Serviço: 

A. Mecanismos de classificação, marcação e priorização de tráfego, aplicáveis por interfaces 

físicas ou lógicas, sem impacto no desempenho de encaminhamento de pacotes; 

B. Classificação de tráfego baseado em endereço MAC e IP, porta TCP/UDP, VLAN, DSCP 

e 802.1p; 

C. Mecanismos de limitação de tráfego (rate-limit), aplicáveis sem impacto no desempenho 

de encaminhamento de pacotes, com granularidade mínima de 64 Kbps; 

D. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por endereço MAC a 

uma respectiva VLAN e aplicar as políticas de filtragem de tráfego e de qualidade de 

serviço desta VLAN ao dispositivo autenticado; 

E. Deve possuir a capacidade de associar um dispositivo autenticado por 802.1x a uma 

respectiva VLAN e aplicar as políticas de filtragem de tráfego e de qualidade de serviço 

desta VLAN ao dispositivo autenticado; 

F. Suportar IEEE 802.3x. Permitir escalonamento de filas: Strict Priority,WFQ e/ou WRR 

e/ou SDWRR; 

G. Implementar Diffserv e AutoVoip (Automatic CoS settings for VoIP); 

H. Implementar mecanismos para avaliação dos pacotes que excederem a especificação de 

banda, configurando ações tais como: transmissão sem modificação, transmissão com 

remarcação e descarte; 

I. Implementar 802.3x flow control e Qualidade de Serviço em redes IPv6; 

J. Implementar An Expedited Forwarding (PHB) [RFC 2598 ou 3246]. 

1.2.1.4.6. Segurança: 

A. Filtros de camada 2, 3 e 4 aplicáveis em interfaces físicas ou lógicas sem impacto no 

desempenho de encaminhamento de pacotes; 

B. A filtragem deve ser baseada em endereço MAC, IP, porta TCP/UDP, VLAN, DSCP e 

802.1p; 

C. Implementar ACLs (Acess Control List); 

D. Implementar Network Login através do padrão IEEE 802.1x; 

E. Possuir suporte a associação de um endereço MAC específico a uma dada porta do 

switch, de modo que somente a estação que tenha tal endereço possa usar a referida 

porta para conexão; 

F. Implementar listas de acesso para o tráfego de entrada e de saída; 

G. Mecanismo para controlar quais comandos usuários ou grupos de usuários podem 

executar; 

H. Implementar recursos contra-ataques do tipo Denial of Service; 
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I. Mecanismos de proteção aos protocolos L2 contra-ataques de rede com limitação de 

banda para tráfegos de broadcast (storm) 

J. Deve implementar funcionalidade que bloqueie a operação de servidores DHCP 

inválidos; 

K. Suporte ao protocolo RADIUS para controle do acesso administrativo, por usuário, ao 

equipamento. 

1.2.1.4.7. Suporte à IPv6: 

A. Especificação Básica de IPv6 (RFC2460); 

B. Arquitetura de Endereçamento IPv6 (RFC4291); 

C. ICMPv6 [RFC4443]; 

D. MLDv2 snooping [RFC4541 ou 3810]; 

E. Descoberta de Ouvinte Multicast versão 2 (Multicast Listener Discovery version 2, 

RFC3810); 

F. Opção de Alerta de Roteador (Router-Alert option, RFC2711); 

G. Descoberta de Caminho MTU (Path MTU Discovery, RFC1981); 

H. Descoberta de Vizinho (Neighbor Discovery, RFC4861); 

I. Deprecação de Cabeçalhos de Roteamento 0 em IPv6 (Deprecation of Type 0 Routing 

Headers in IPv6, RFC5095); 

J. OSPF-v3 [RFC5340 ou 2740]; 

K. Suporte para QoS (RFC2474, RFC3140); 

L. Mecanismos de transição básicos para hosts e roteadores (Basic Transition Mechanisms 

for IPv6 Hosts and Routers, RFC4213); 

M. Cliente/servidor/repetidor DHCPv6 (DHCPv6 client/server/relay, RFC3315). 

N. Protocolo SNMP (SNMP protocol, RFC3411). Funções SNMP (SNMP capabilities, 

RFC3412, RFC3413, RFC3414). 

1.2.1.4.8. Generalidades: 

A. O equipamento deverá ser de primeira qualidade, novo, sem uso e com acabamento 

apropriado. Não será aceito equipamentos remanufaturados/refurbished; 

B. O equipamento deverá apresentar LEDs indicadores de link e atividades nas portas, LED 

indicador de taxa máxima estabelecida nas portas e LED de status do sistema; 

C. Possuir estrutura apropriada para acondicionamento em armário de fiação (rack) padrão 

19 polegadas e vir acompanhado do respectivo kit de suporte específico para montagem; 

D. A fonte de alimentação deverá funcionar com tensão elétrica nominal de 110V~220V 

AC, 50~60Hz, de modo automático. Deverá possuir fonte redundante com as mesmas 

características da fonte de alimentação principal; 

E. Deverá ser acompanhado de documentação técnica e manuais que contenham 

informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização 

do equipamento; 

F. Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como software, cabos lógicos, cabos de interface RS-232 e cabos de 

energia elétrica; 

G. O equipamento deve atender a diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 

Substances – Restrição de certas Substâncias Perigosas) e ser homologado pela ANATEL 

(Agência Nacional de Telecomunicações). 
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1.2.1.5. Cabo para empilhamento (0,5 m): 

1.2.1.5.1. Característica Gerais: 

A. Cabo para empilhamento com tamanho mínimo de 50 (cinquenta) centímetros; 

B. Permitir que o empilhamento ocorra com taxa de transferência de 20 Gbps (Full-Duplex) 

por interface; 

C. Totalmente compatível com os itens 1, 2, 3 e 4. 

1.2.1.6. Cabo para empilhamento (1 m): 

1.2.1.6.1. Característica Gerais: 

A. Cabo para empilhamento com tamanho mínimo de um metro; 

B. Permitir que o empilhamento ocorra com taxa de transferência de 20 Gbps (Full-Duplex) 

por interface; 

C. Totalmente compatível com os itens 1, 2, 3 e 4. 

1.2.1.7. Módulo Transceiver SFP+ (10 Km): 

1.2.1.7.1. Característica Gerais: 

A. Módulo transceiver SFP+ padrão de conexão LC; 

B. Data rate mínimo de 10 Gbps em fibras ópticas SM (single mode) com distância de até 

10 (dez) Km; 

C. Permitir conexão e remoção em ativos de rede (switches) sem necessidade de 

desligamento (hot swap); 

D. Totalmente compatível com os itens 3 e 4; 

E. Deve atender a diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances – Restrição 

de certas Substâncias Perigosas). 

1.2.1.8. Módulo Transceiver SFP 1000Base – LX: 

1.2.1.8.1. Característica Gerais: 

A. Módulo transceiver SFP padrão de conexão LC; 

B. Data rate mínimo de 1 Gbps em fibras ópticas SM (single mode) com distância de até 10 

(dez) Km; 

C. Data rate mínimo de 1 Gbps em fibras ópticas MM (multimode) com distância de até 550 

(quinhentos e cinquenta) metros; 

D. Permitir conexão e remoção em ativos de rede (switches) sem necessidade de 

desligamento (hot swap); 

E. Totalmente compatível com os itens 1, 2, 3 e 4 

F. Deve atender a diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances – Restrição 

de certas Substâncias Perigosas). 

1.2.1.9. Software de Gerência: 

1.2.1.9.1. Característica Gerais: 

A. Deverá ser fornecido software de gerência do mesmo fabricante dos switches elencados 

neste Termo de Referência; 

B. O software deve ser licenciado para gerenciar, no mínimo, 500 (quinhentos) switches; 

C. A solução de gerenciamento pode ser composta por módulos de software para atender 

aos requisitos solicitados desde que os módulos sejam todos do mesmo fabricante e que 

se integrem em um módulo central; 

D. Devem ser fornecidas todas as licenças necessárias para o funcionamento da solução, 

atentando para os requisitos aqui especificados. 

1.2.1.9.2. Requisitos mínimos de Operacionalização, Configuração e Utilização: 
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A. O software deverá possuir licença perpétua de aquisição; 

B. Possuir arquitetura cliente-servidor; 

C. Permitir o acesso ao software remotamente; 

D. Permitir acesso através de navegador WEB (WEB browser) padrão; 

E. Permitir que, no mínimo, 10 usuários administrativos acessem esta ferramenta de 

gerenciamento simultaneamente; 

F. Permitir a configuração de diferentes perfis de administradores; 

G. Permitir criação de usuários com perfil de administração e outros de apenas 

visualização; 

H. Permitir o gerenciamento de configurações, desempenho e falhas na rede; 

I. Permitir visualização e configuração remota de todos os equipamentos através de 

recursos gráficos; 

J. Permitir a integração da gerência da rede em uma única ferramenta de gerenciamento, 

de forma centralizada; 

K. Permitir acesso aos switches de rede através de SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; 

L. Permitir sua instalação e operação em sistemas operacionais Microsoft Windows ou 

Linux; 

M. O Acesso a ferramenta deve ser sempre precedido por usuário e senha; 

N. Permitir a descoberta de equipamentos baseada em range de endereçamento IP e 

endereço IP específico; 

O. Permitir a organização manual ou automática dos equipamentos descobertos por: 

a. Tipo de produto; 

b. Endereço IP; 

c. Endereço MAC; 

d. User name ou host name; 

e. Endereço de sub-rede; 

f. Localização. 

1.2.1.9.3. Requisitos mínimos de Recursos e Funções: 

A. Permitir a criação da topologia/mapas da infraestrutura de rede através de protocolos de 

descobrimento; 

B. O mapa da topologia deve permitir a identificação de problemas na infraestrutura de rede 

através de mudança de cores; 

C. Permitir geração de relatórios personalizáveis para histórico e dados em tempo real; 

D. Permitir a configuração e monitoramento de VLANs; 

E. Permitir a configuração de recursos de Spanning Tree; 

F. Permitir habilitar e desabilitar interfaces; 

G. Permitir a utilização da funcionalidade de restart ou reboot de um ou mais equipamentos 

simultaneamente; 

H. Permitir a configuração de recursos de Multicast; 

I. Permitir a cópia de segurança (backup) das configurações de vários switches 

simultaneamente, inclusive com opção de: 

a. Definir data e hora para o backup; 

b. Definir frequência para realização automática do backup. 
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c. Permitir a restauração das configurações armazenadas no software para vários switches 

simultaneamente; 

d. Permitir a comparação de 2 (duas) configurações armazenadas no software e indicar as 

diferenças encontradas; 

e. Permitir a atualização do sistema operacional de um único switch ou um grupo de vários 

switches simultaneamente; 

f. Implantar coleta de performance e/ou estatísticas SNMP e RMON e apresentar o 

resultado da coleta no formato de tabela e gráficos; 

g. Permitir a extração de informações das MIBs dos equipamentos e apresentar as 

informações extraídas no formato de tabela e no formato de gráficos; 

h. A ferramenta de gerenciamento deve ser capaz de gerenciar equipamentos de outros 

fabricantes, pelo menos de forma básica; 

i. A ferramenta deve informar a localização de dispositivos na rede, indicando o nome do 

switch e/ou endereço IP do switch e a porta onde está conectado o dispositivo, através dos 

seguintes parâmetros de procura: 

i. Endereço MAC; 

ii. Endereço IP. 

J. Disponibilizar funcionalidade para receber e armazenar os traps SNMP enviados pelos 

switches; 

K. Disponibilizar funcionalidade para receber e armazenar as mensagens de syslog enviados 

pelos switches; 

L. Permitir a visualização de traps e mensagens recebidas; 

M. Permitir a configuração de alarmes quando algum evento/trap ocorrer na rede; 

N. Permitir a configuração de ações baseadas em alarmes gerados; 

O. Permitir a exportação de alarmes e eventos recebidos; 

P. Permitir criar regras de filtragem de alarmes e eventos; 

Q. Permitir configuração gráfica de um servidor SMTP externo para o envio de informações 

de gerenciamento da ferramenta; 

R. Permitir o envio de e-mail para notificação de alarmes gerados pela ferramenta; 

S. Permitir a criação, alteração e aplicação de regras para o controle de acesso à rede, 

incluindo: 

T. Regras de permissão de tráfego; 

U. Regras de negação de tráfego; 

V. Aplicação das regras em vários switches simultaneamente. 

1.2.1.9.4. Requisitos mínimos de Autenticação, Qualidade de Serviço e Inventário: 

A. Permitir a configuração dos switches para aplicar as regras através dos seguintes métodos: 

B. De forma automática durante o processo de autenticação por IEEE 802.1X; 

C. De forma manual em uma ou mais portas selecionadas. 

D. Permitir a configuração e gerencia, através de interface gráfica, de autenticação de IEEE 

802.1X e via MAC nos switches; 

E. Permitir a criação, alteração e aplicação de filas e regras para a classificação de tráfego 

através de interface gráfica, incluindo: 

a. Regras de classificação de tráfego; 

b. Regras de priorização de tráfego; 
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c. Regras de limitação de banda; 

d. Regras de marcação e remarcação de tráfego. 

F. Permitir configuração para atribuição de perfil de usuário com regras e qualidade de 

serviço (QoS) específico conforme autenticação do usuário; 

G. Realizar inventário dos switches cadastrados no software e prover as seguintes 

informações: 

a. Número de série dos switches; 

b. Versão de sistemas operacional em operação (up time); 

c. Localização (system location); 

d. Contato (Contact); 

e. Memória. 

H. Permitir a impressão de relatórios com os dados do inventário. 

1.2.1.10. Treinamento: 

1.2.1.10.1. Característica Gerais: 

A. Treinamento sobre a tecnologia dos switches que serão adquiridos, suas funcionalidades 

e modo de implantação em estudos de casos predefinidos pela Secretaria de Tecnologia 

de Informação da Universidade Federal do Ceará, conforme as especificações e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

B. Treinamento será teórico e prático provendo os conceitos necessários e melhores práticas 

para a configuração e gerência de forma mais eficiente possível dos switches adquiridos; 

C. O treinamento terá duração mínima de 40 (quarenta) horas e será ministrado para turma 

de 10 (dez) pessoas nas dependências da Secretaria de Tecnologia da Informação. 

1.2.1.10.2. Conteúdo Programático: 

A. Funcionalidades e Sintaxe do Sistema Operacional dos swicthes adquiridos; 

B. Melhores Práticas de configuração do Spanning Tree Protocol; 

C. Melhores Práticas de configuração do protocolo de Resiliência; 

D. Melhores Práticas de configuração do OSPFv2 e OSPFv3; 

E. Implementação de autenticação utilizando protocolo 802.1x e Vlans Dinâmicas. 

1.2.1.10.3. Prestação do Serviço 

A. O treinamento será realizado em Fortaleza – CE, no ambiente de treinamento da 

Secretaria de Tecnologia da Informação da UFC; 

B. O treinamento será dividido em teoria presencial e prática em laboratórios fornecidos pela 

Contratante; 

C. O treinamento deverá ocorrer entre 09h e 18h, com carga horária máxima de 8 horas por 

dia; 

D. O período de treinamento será definido em reunião entre a Contratada e a Contratante; 

E. A sala de treinamento da Secretaria de Tecnologia da Informação é composta por: 

a. Cadeiras e mesas de apoio para cada integrante, ar condicionado, quadro branco e pincéis 

atômicos; 

b. Computadores interligados em rede cabeada para cada integrante e com acesso à Internet, 

sistema operacional Windows XP instalado, processador Intel Core 2 Duo ou Intel Core 

i7, mínimo de 2GB de Memória RAM instalada e 500 GB de HD; 

c. Projetor e tela para visualização dos slides do treinamento; 
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F. Qualquer equipamento adicional não descrito nos itens anteriores, e que seja essencial 

para o laboratório, deverá ser providenciado pela Contratada; 

G. Deverão ser disponibilizados pela Contratada todos os equipamentos necessários para os 

laboratórios, incluindo os switches e cabos; 

H. Os equipamentos deverão ser instalados fisicamente na sala de treinamento 

disponibilizada pela Secretaria de Tecnologia da Informação; 

I. O treinamento deverá seguir as cargas horárias, conteúdos programáticos, bem como 

demais aspectos técnicos de acordo com o conteúdo programático, a quantidade de horas 

deve ser suficiente para abordar satisfatoriamente todos os assuntos do conteúdo 

programático; 

J. Todo e qualquer custo na montagem prévia do laboratório, como por exemplo, o 

deslocamento prévio dos equipamentos e do instrutor para a instalação, verificação e 

testes dos laboratórios, deverá seguir a expensas da Contratada; 

K. O instrutor deve ter certificação emitida pelo fabricante, comprovando o conhecimento 

na tecnologia fornecida; 

L. A Contratada deverá fornecer com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do início do 

treinamento os documentos necessários para a comprovação da qualificação dos 

instrutores que prestarão o serviço; 

M. Os cenários a serem abordados no treinamento devem ser alinhados com a Secretaria de 

Tecnologia da Informação, em reunião a ser realizada em pelo menos 15 (quinze) dias 

antes da data do treinamento. 

1.2.1.11. Switch – Acesso 8 portas: 

1.2.1.11.1. Característica Gerais: 

A. Switch de acesso compatível com as tecnologias Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit 

Ethernet; 

B. Possuir, no minimo, 8 (oito) portas 100/1000 Mbps RJ-45 do tipo Auto-MDIX com 

detecção automática (IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 

1000BASE-T); 

C. Modo de operação full-duplex e half-duplex configurável por porta. Arquitetura non-

blocking e wire-speed. 

1.2.1.11.2. Protocolos e Padrões requeridos: 

A. Ethernet 10BaseT (IEEE 802.3); 

B. Fast Ethernet 100BaseTX (IEEE 802.3u); 

C. Gigabit Ethernet 1000BaseT (IEEE 802.3ab); 

D. STP Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1d); 

E. RSTP Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w); 

F. MSTP Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s); 

G. VLANs (IEEE 802.1q); 

H. Link Layer Discovery Protocol. LLDP (IEEE 802.1ab); 

I. Priority Queue (IEEE 802.1p); 

J. Protocolo de Gerenciamento SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3; 

K. DHCP Client e DHCP Relay. 

1.2.1.11.3. Gerenciamento: 
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A. Porta console RJ-45 ou RS-232 para gerenciamento e configuração (os cabos e eventuais 

componentes necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos; 

B. Interface de gerenciamento baseada em WEB (HTTPS e SSL); 

1.2.1.11.4. Desempenho: 

A. Possuir desempenho de no mínimo 11 Mpps, considerando pacotes de 64 bytes; 

B. Capacidade de comutação de pelo menos 16 Gbps; 

C. Implementar no mínimo 255 (duzentos e cinquenta e cinco) VLANs segundo protocolo 

IEEE 802.1q; 

D. Quantidade mínima de 8.000 (oito mil) endereços MAC simultâneos; 

E. Implementar, em todas as portas, Jumbo Frame de 9KB. 

1.2.1.11.5. Qualidade de Serviço: 

A. Suportar CoS (Class of Service) baseado em porta; 

B. Suportar 802.1p e DSCP; 

C. Quantidade mínima de 4 (quatro) filas segundo o protocolo IEEE 802.1p. 

1.2.1.11.6. Segurança: 

A. Segurança e Isolamento das Portas; 

B. Filtro de endereço MAC; 

C. Associação ARP (Manual, ARP scanning, DHCP snooping); 

1.2.1.8.7. Generalidades: 

A. O equipamento deverá ser de primeira qualidade, novo, sem uso e com acabamento 

apropriado. Não será aceito equipamentos remanufaturados/refurbished; 

B. O equipamento deverá apresentar LEDs indicadores de link e atividades nas portas, LED 

indicador de taxa máxima estabelecida nas portas e LED de status do sistema; 

C. A fonte de alimentação deverá funcionar com tensão elétrica nominal de 110V~220V 

AC, 50~60Hz, de modo automático; 

D. Deverá ser acompanhado de documentação técnica e manuais que contenham 

informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização 

do equipamento; 

E. Deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como software, cabos lógicos, cabos de interface e cabos de energia 

elétrica; 

F. O equipamento deve atender a diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 

Substances. Restrição de certas Substâncias Perigosas) e ser homologado pela ANATEL 

(Agência Nacional de Telecomunicações). 

1.2.2. Suporte e Garantia 

1.2.2.1. Para os switches do Lote 01 (itens 1, 2, 3 e 4), o suporte e a garantia deverão 

atender os seguintes requisitos: 

A. Garantia on-site com tempo de resposta1 na modalidade 8x5 NBD Next  Business Day 

– 8   (oito) horas por dia durante 5 (cinco) dias na semana (de segunda à sexta) 

ininterruptamente, salvo feriados, para todo o hardware ofertado. Tempo de solução2 de 

até 30 (trinta) dias corridos; 

B. A garantia/serviços de assistência técnica deverão ser prestados diretamente pelo 

fabricante ou através de sua rede de assistência técnica autorizada;   

C. A Contratada deverá apresentar documento emitido pelo fabricante dos  produtos 

comprovando que é habilitada para comercializar os equipamentos ofertados; 
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D. Deverá  ser apresentada declaração do fabricante que o equipamento ofertado não 

está fora de linha (produção). A garantia será fornecida enquanto o equipamento estiver 

em linha de produção. Mesmo após o equipamento ficar fora de linha, a garantia será 

igual ou superior a 3 (três) anos; 

E. O fabricante deve permitir abertura de chamado e dar suporte através de site na Web 

(endereço eletrônico) e/ou por telefone 0800. O suporte deve incluir atualizações de 

software e firmwares  gratuitamente. 

1.2.2.2. Para os cabos de empilhamento, módulos SPF+(Lote 01) e Switch – Acesso 8 

portas (Lote 02)  o suporte e garantia deverão atender os seguintes requisitos: 

A. Garantia de 12 (doze) meses on-site;   

B. Tempo  de resposta1 na modalidade 8x5 NBD Next Business Day – 8 (oito) horas 

por dia durante 5 (cinco) dias na semana (de segunda à  sexta) ininterruptamente, 

salvo feriados, para todo o hardware ofertado. Tempo de solução2 de até 30 (trinta) dias 

corridos; 

C. A garantia/serviços de assistência técnica deverão ser prestados diretamente pelo 

fabricante ou através de sua rede de assistência técnica autorizada;   

D. A Contratada deverá apresentar documento emitido pelo fabricante dos  produtos 

comprovando que é habilitada para comercializar os equipamentos ofertados; 

E. Deverá  ser apresentada declaração do fabricante que o equipamento ofertado não 

está fora de linha (produção); 

F. O fabricante deve permitir abertura de chamado e dar suporte através de site na Web 

(endereço eletrônico) e/ou por telefone 0800. O suporte deve incluir atualizações de 

software e firmwares gratuitamente. 

[1] Tempo de resposta: é definido como o tempo decorrido entre a abertura do 

chamado/ordem de serviço e o primeiro contato com a assistência técnica/fabricante. 

[2] Tempo de solução: é definido como o tempo decorrido entre a abertura do 

chamado/ordem de serviço e a substituição do hardware danificado. 

1.2.2.3. Considerações: 

A. Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 03 (três) anos. 

B. Deve prevalecer a garantia fixada pelo fabricante ou fornecedor caso o prazo seja maior 

do que o mencionado acima. 

C. Buscando padronização e melhoria na produtividade das atividades de configuração e 

gerência da rede, os itens de cada lote devem ser do mesmo fabricante. Atualmente cada 

fabricante fornece uma maneira de gerenciar os recursos de seus ativos de rede, logo, não 

é interessante para a instituição possuir equipamentos de diversas marcas e, 

consequentemente, diversos métodos de gerência. 

D. Todos os recursos solicitados neste Termo de Referência devem ser fornecidos e 

habilitados para utilização, sem necessidade de adquirir qualquer tipo de acessórios e/ou 

licenças posteriormente. 

1.3. A licitante deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, 

quando for o caso: 

1.3.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

1.3.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 

como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

similares; 
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1.3.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de 

forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

1.3..4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente contratação justifica-se devido a necessidade de padronização e melhoria 

do sistema de rede de computadores já existente, conforme PDTI. Se faz necessário a 

aquisição de equipamentos Switches Gerenciáveis para atender as necessidades atuais e 

futuras da UNILAB, destaca-se: 

 Atender demandas de ocupação de prédios e salas, incluindo os edifícios em fase 

de construção e as adequações de rede, disponibilizando acesso a rede de 

computadores; 

 Atender os requisitos na implantação de IPv6 conforme Plano de Disseminação 

do IPv6 do SISP - Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da 

Informação; 

 Gerenciar de forma satisfatória os ativos de rede da UNILAB, permitindo um 

acompanhamento, monitoramento e planejamento da rede de computadores da 

instituição; 

 Permitir controle do tráfego de dados com priorização de dados, aprimorando o 

atendimento a telefonia IP e segmentação por atribuição da rede de computadores; 

 Possibilitar a utilização de link de alta velocidade com equipamentos que operam 

em alta velocidade de tráfego de dados, 10 Gbps.  

2.2. A adoção do Sistema de Registro de Preços, conforme art. 3º do decreto nº 7.892/13, 

se deve a: 

I - Construção inacabada e com prazo de conclusão em 02 (dois) anos de edifícios do 

campus de Auroras não estar concluída;  

II - Insfraestrutura de cabeamento óptico para a ligação intercapis e interprédios não 

concluída;  

2.3. Por se tratar de uma solução de ativos de rede que permitirá a utilização de protocolos 

e gerência de forma centralizada, a divisão em lotes foi utilizada para preservar a 

interoperabilidade, tanto física quanto a utilização de protocolos de rede e gerência, 

evitando algum tipo de incompatibilidade técnica. 

3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. De acordo com o parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520/2002, o objeto a ser 

contratado é considerado comum, visto que os padrões de desempenho e qualidade podem 

ser objetivamente definidos neste instrumento, por meio de especificações usuais no 

mercado. 

  

4. AMOSTRA 
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4.1. A UNILAB poderá solicitar às empresas que apresentaram as melhores propostas, 

amostras de acordo com as especificações do Termo de Referência, as quais deverão ser 

entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, 

para avaliação técnica de compatibilidade e/ou equivalência. 

4.2. A amostra, quando solicitada, deverá ser entregue no Almoxarifado da UNILAB, 

localizado na Rodovia CE060, Km 51, Acarape/CE, CEP: 62.785-000 no horário de 

08:30h às 12:00h e de 13:30h às 16:00h. 

4.3. Poderão ser realizados análises e testes, visando à aprovação da conformidade das 

amostras com as especificações previstas neste Termo de Referência. Os procedimentos 

serão finalizados no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento das amostras. 

4.4. As amostras apresentadas poderão ser enviadas para laboratórios especializados sem 

ônus para UNILAB para serem desmontadas e executadas medidas (cortes, rupturas, 

lixamento, etc.), para averiguação se o móvel atenderá ao especificado. A UNILAB não 

se responsabilizará por qualquer dano causado aos protótipos apresentados, e serão 

devolvidos às licitantes na forma em que se encontrarem após avaliação técnica. 

4.5. Caso as amostras das empresas que apresentaram as melhores propostas sejam 

reprovadas, as propostas serão recusadas e será convocada imediatamente a licitante 

autora da segunda melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro da margem 

orçamentária da Administração, apresentar suas amostras, estando sujeita às mesmas 

condições desta Seção, e assim sucessivamente. 

4.6. As amostras reprovadas deverão ser retiradas das dependências da UNILAB, 

imediatamente após a homologação do certame. 

4.7. Se, após a homologação, a empresa não retirar as amostras no prazo dede 05 (cinco) 

dias úteis, poderá haver a doação do material, sem gerar direito de indenização à licitante. 

4.8. O objeto solicitado deverá ser fornecido em embalagens lacradas e deverá atender a 

todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. 

4.9. A aceitação da proposta comercial e a análise da condição habilitatória ficarão 

condicionadas à aprovação das características qualitativas e de compatibilidade da 

amostra fornecida. 

4.10. Os testes de conformidade das amostras encaminhadas poderão ser acompanhados 

por representante da empresa, desde que manifestado interesse em tempo hábil à 

informação do horário de realização dos testes. A data e o horário dos testes serão 

informados à empresa, pelo setor responsável, com antecedência mínima de 01 (um) dia 

útil de sua realização. 

4.11. A UNILAB não se se responsabilizará por despesas com transporte das amostras 

(no envio ou retirada), e nem com os eventuais custos na realização de testes necessários 

à avaliação de qualidade ou conformidade com o edital. 

4.12. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os 

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

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

do produto, sua marca, número de referência, código do produto e modelo. 
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4.13. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica 

responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos testes 

necessários. 

4.14. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

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

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

4.15. Será considerada aprovada a amostra que atender aos critérios técnicos do quadro 

abaixo. 

Nº  Item/Lote Critério de Avaliação e Julgamento Técnico  

01/01 – Switch – Acesso; 

24 portas Empilhável.  

02/01 – Switch – Acesso; 

48 portas Empilhável 

03/01 – Switch 

Distribuição; 24 portas 

ópticas; 4 portas 10 

Gigabit; Empilhável 

04/01 – Switch 

Distribuição; 24 portas; 2 

portas 10 Gigabit; 

Empilhável 

01/02 – Switch – Acesso 8 

portas 

Analisar no processo de seleção de amostra em 

conjunto com a equipe de contratação se o 

equipamento ofertado atende a todas as características 

técnicas exigidas no item 1.2.1 deste termo.  

Verificar em conjunto com a equipe de contratação se 

os documentos referentes à garantia e todas as 

exigências referentes à mesma estão em acordo 

analisando se o fabricante dos equipamentos está de 

acordo em fornecer a garantia e apontar para as 

assistências técnicas credenciadas que executarão os 

serviços de reparo em Fortaleza – Ceará. 

No ato do recebimento dos switches, o fiscal técnico 

do contrato emitirá o Termo de Recebimento 

Provisório, mediante verificação do equipamento em 

conjunto com o fiscal administrativo, de modo a 

verificar se os equipamentos entregues estão em 

acordo com o objeto aceito na fase de amostra e com o 

termo de referência. 

05/01– Cabo para 

Empilhamento; tamanho 

mínimo 50 cm, compatível 

com os itens 1, 2, 3 e 4. 

06/01- Cabo para 

Empilhamento; tamanho 

mínimo 1 m, compatível 

com os itens 1, 2, 3 e 4. 

   

Analisar no processo de seleção de amostra em 

conjunto com a equipe de contratação se o equipamento 

ofertado atende a todas as características técnicas 

exigidas no item 1.2.1 deste termo. 

Verificar em conjunto com a equipe de contratação se 

os documentos referentes à garantia e todas as 

exigências referentes à mesma estão em acordo 

analisando se o fabricante dos equipamentos está de 

acordo em fornecer a garantia e apontar para as 

assistências técnicas credenciadas que executarão os 

serviços de reparo em Fortaleza – Ceará. 

No ato do recebimento dos cabos para empilhamento, o 

fiscal técnico do contrato emitirá o Termo de 

Recebimento Provisório, mediante verificação do 

equipamento em conjunto com o fiscal administrativo, 

de modo a verificar se os equipamentos entregues estão 

em acordo com o objeto aceito na fase de amostra e com 

o termo de referência. 
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07/01– Módulo 

Transceiver SFP+; 10 

Gigabit; 10 Km; 

compatível com os itens 3 e 

4. 

   

Analisar no processo de seleção de amostra em 

conjunto com a equipe de contratação se o equipamento 

ofertado atende a todas as características técnicas 

exigidas no item 1.2.1 deste termo.   

Verificar em conjunto com a equipe de contratação se 

os documentos referentes à garantia e todas as 

exigências referentes à mesma estão em acordo 

analisando se o fabricante dos equipamentos está de 

acordo em fornecer a garantia e apontar para as 

assistências técnicas credenciadas que executarão os 

serviços de reparo em Fortaleza – Ceará.   

  

No ato do recebimento dos módulos transceiver, o fiscal 

técnico do contrato emitirá o Termo de Recebimento 

Provisório, mediante verificação do equipamento em 

conjunto com o fiscal administrativo, de modo a 

verificar se os equipamentos entregues estão em acordo 

com o objeto aceito na fase de amostra e com o termo 

de referência. 

  

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. O objeto será recebido por representantes da UNILAB, na forma abaixo: 

5.1.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos 

com a especificação; 

5.1.3. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 

consequente aceitação; 

5.1.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 

desacordo com os termos deste Edital e seus anexos. 

5.2. A licitante vencedora se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte, e por 

todas as despesas referentes a frete, seguro, tributos, avarias, reparos, substituição de 

produtos; e, ainda, quaisquer outras necessárias ao fornecimento do objeto de acordo com 

as determinações deste Termo de Referência e o Edital de Licitação. 

5.3. Quando for a caso, a contratada responsabilizar-se-á pela montagem e instalação do 

objeto, a qual deverá ser realizada no horário de 08:30h às 12:00h e de 13:30h às 16:00h. 

5.4. O prazo para a entrega dos produtos é de, no máximo,de 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor, em 

remessa parcelada, conforme solicitações da UNILAB. 

5.5. O objeto deverá ser entregue nas quantidades definidas pela Administração. O 

endereço onde será realizada a entrega será na Unidade Acadêmica dos Palmares, 

Rodovia CE 060, Km 51, Acarape/CE, CEP. 62.785-000. 

5.6. A UNILAB poderá, eventualmente, indicar local de entrega divergente do indicado 

no subitem anterior, em razão de deficiência verificada em espaços destinados a 

estocagem dos produtos adquiridos, e desde que não represente aumento de custos com 

frete para a empresa, hipótese em que será comunicada à empresa em tempo hábil. 
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5.7. A Contratada deverá executar fielmente as entregas de acordo com as requisições 

expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da 

fiscalização. 

5.8. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo dede 15 (quinze) dias corridos, 

pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta. 

5.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às 

suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

5.10. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado emitido pela unidade 

solicitante, que será responsável pela aceitação definitiva do objeto. 

5.11. 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. 

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

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1 São obrigações da Contratante: 

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. 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; 

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.2. 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. 

  

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve 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: 
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7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia; 

7.1.2. 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); 

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4. 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; 

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7.1.7. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;  

7.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

 8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que: sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições 

do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 

 9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

9.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

9.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 



 

Página 62 de 78 

 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

9.5. O acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto em questão fiquem sob a 

responsabilidade de: 

9.5.1. Fiscal Imediato:  David Pinto Soares, SIAPE: 2165337, Analista da Tecnologia da 

Informação; 

9.5.2. Fiscal Substituto: Tiago Lúcio Pereira Melo, SIAPE: 2164271, Técnico em 

Tecnologia da Informação; 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002 comete infração 

administrativa, com penalidade de multa de até 10% sem prejuízo da rescisão unilateral 

do contrato, a Contratada que: 

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. cometer fraude fiscal; 

10.1.6. não mantiver a proposta. 

10.2.1. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

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

10.2.2. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

10.2.3. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

10.2.4. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

10.2.5. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

10.2.6. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo 

de até dois anos; 

10.2.7. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

10.2.8. 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; 
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10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que: 

10.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.3.4. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

10.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE. 

10.5. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente 

na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia prestada. 

10.6. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE 

continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o 

montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o 

valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança 

judicialmente. 

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

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

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, 

de 1999. 

10.8. 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. 

10.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

11. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 

11.1. O valor global estimado para a presente contratação, conforme Mapa Comparativo 

de Preços, oriundos de pesquisa de mercado, que seguem nos autos, é de R$ 7.074.191,13 

(sete milhões setenta e quatro mil cento e noventa e um reais e treze centavos). 

Redenção, 16 de dezembro de 2015. 

 

 

____________________________________ 

Tiago Lúcio Pereira Melo, SIAPE 2164271 

Técnico em Tecnologia da Informação 

Divisão de Sistemas de Rede – DISIR 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

 

ANEXO II  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 05/2016 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 

À Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 

Avenida da Abolição nº 03 – Centro, Redenção/CE 

CEP:62.790-000 

A/C:Coordenação de Logística 

Referente: Pregão Eletrônico SRP nº 05/2016. 

DADOS DO PROPONENTE 

Razão Social: 

Endereço Completo: 

Fone/Fax: 

E-mail: 

Nº Conta Corrente:__________  Agência:________ Banco:_______ 

A empresa, inscrita no CNPJ/MFnº., neste  ato representada por, abaixo assinada, propõe 

à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB ao 

fornecimento dos serviços e/ou produtos abaixo indicados, conforme Anexo I–Termo de 

Referência do Edital referente ao Pregão Eletrônico SRP nº.05/2016, nas seguintes 

condições: 

a)Proposta de preços: 

Item Discriminação Unidade Quantidade Preço 

Unitário 

Preço Total 

      

b) Prazo de entrega dos produtos: prazo máximo de 30 dias corridos, a contar do envio 

da solicitação do produto e/ou da Nota de Empenho. 

c) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 dias. 

d) Declaramos que os preços cotados estão de acordo com os do mercado local, conforme 

estabelece o art.43, inciso IV, da Lei nº.8.666/1993. 
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e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar 

o Contrato no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o(a)senhor(a), carteira 

de identidade nº. ,CPF nº. ,(profissão), (função na empresa), residente na (rua ou 

avenida),nº., em (cidade),como responsável legal desta empresa. 

f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 

Cidade/UF,de de2016. 

 

 

(assinatura) 

(nome, cargo do signatário,RG e CPF) 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

 

ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 05/2016 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, com sede na cidade de Redenção-Ceará, na Av. da 

Abolição, n° 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, 

inscrita no CNPJ n.º 12.397.930/0001-00, representada por seu Reitor, Senhor TOMAZ 

AROLDO DA MOTA SANTOS, nomeado pela Portaria nº 120, de 12 de fevereiro de 

2015, portador da Carteira de Identidade nº MG-207.123, considerando o julgamento da 

licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS 

nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., Processo Administrativo n.º 

23282.002564/2015-58, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e 

qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  

quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as 

partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 

seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1.  A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de equipamentos de rede gerenciáveis, Switches, para o 

atendimento às demandas da rede de computadores e adequações de rede nas unidades 

integrantes da UNILAB, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo 

...... do edital de Pregão nº ........../2016, que é parte integrante desta Ata, assim como a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

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

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

Item 

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

X 

Especificação Marca  

 

Modelo 

 

Unidade Quantidade Valor Un Prazo 

garantia 

ou 

validade 

        

 

3. ÓRGÃOS PARTICIPANTES 
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3.1.  São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

    

 

4. VALIDADE DA ATA  

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

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

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

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

a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

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

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

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

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

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

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

contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

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

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

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

àqueles praticados no mercado; ou 
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5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 

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

defesa. 

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

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

devidamente comprovados e justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor.  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

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

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

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

Referência, ANEXO AO EDITAL. 

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

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

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

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

certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 

Decreto n. 7.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 

cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  

 

Redenção, ____ de __________ de 2015. 

 

___________________________________ 

TOMAZ AROLDO DA MOTA SANTOS 

Reitor da UNILAB 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 

Representante  Legal da CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

__________________________________ 

  

___________________________________  
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA 

 

ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.° 05/2016 

 

MINUTA 

 

CONTRATO N.º____/2016 QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 

INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, E A 

EMPRESA ______________________, 

NA FORMA ABAIXO: 

 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA 

AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, com sede na cidade de Redenção-Ceará, na Av. da 

Abolição, n° 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus Universitário da Liberdade, 

inscrita no CNPJ n.º 12.397.930/0001-00, representada por seu Reitor, Senhor TOMAZ 

AROLDO DA MOTA SANTOS, nomeado pela Portaria nº 120, de 12 de fevereiro de 

2015, portador da Carteira de Identidade nº MG-207.123, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ 

n.º ________________, sediada na __________________________, em 

______________ doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) 

Sr (a). __________________, portador da Cédula de Identidade nº ______________, 

expedida pela _______, e CPF nº ______________, tendo em vista o que consta no 

Processo n.º 23282.002564/2015-58 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 Eletrônico-SRP nº __/2016, mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de equipamentos de rede gerenciáveis, Switches, para o atendimento às 

demandas da rede de computadores e adequações de rede nas unidades integrantes da 

UNILAB, 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. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 
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2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 meses, contados da data de 

assinatura, 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$ ________ 

(_____________________), conforme especificado abaixo: 

Item Unid. Quant Descrição / Especificação 
Valores 

Unitário Total 

01    R$ ___ R$ ___ 

02    R$ ___ R$ ___ 

03    R$ ___ R$ ___ 

Total R$ 

 

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

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

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016, na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  26442/158565 

Fonte: _______ 

Programa de Trabalho: _________ 

Elemento de Despesa:  __________ 

PI: __________ 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, compreendida nesse período a fase de ateste da 

mesma, contendo o detalhamento dos bens entregues, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.2. A Nota Fiscal/Fatura conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, 

os números do Banco, da Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara do 

objeto do contrato e deverá estar de acordo com as condições constantes na proposta da 

empresa que foi aceita pela UNILAB. 

5.3.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassam 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. 
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5.4.  O CNPJ que deverá constar na Nota Fiscal/Fatura apresentada deverá ser o mesmo 

CNPJ que a contratada utilizou neste instrumento. 

5.5.  Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar como 

beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, CNPJ 

nº 12.397.930/0001-00. 

5.6.  O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos bens efetivamente entregues. 

5.7.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura 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.  Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, 

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

a) não produziu os resultados acordados; 

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a entrega dos bens, 

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

5.9.  Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

5.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

5.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

5.12. 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.   
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5.15. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF. 

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

aplicável. 

a) A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional 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. 

5.17. Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro 

Nacional e no caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da 

CONTRATADA, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

 

 

I = (6/100) 

        365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

5.18. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota 

Fiscal/Fatura, serão estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não 

respondendo a UNILAB por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 

pagamentos correspondentes. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

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

de 1993. 

6.3. 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. 

6.4.  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. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. O objeto será recebido por representantes da UNILAB, na forma abaixo: 

7.1.2. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos 

com a especificação; 

7.1.3. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e 

consequente aceitação; 

7.1.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 

desacordo com os termos deste contrato. 

7.2. A contratada se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte, e por todas as 

despesas referentes a frete, seguro, tributos, avarias, reparos, substituição de produtos; e, 

ainda, quaisquer outras necessárias ao fornecimento do objeto de acordo com as 

determinações deste contrato. 

7.3. Quando for a caso, a contratada responsabilizar-se-á pela montagem e instalação do 

objeto, a qual deverá ser realizada no horário de 08:30h às 12:00h e de 13:30h às 

16:00h. 

7.4. O prazo para a entrega dos produtos é de, no máximo, de 30 (trinta) dias 

corridos, contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho pelo Fornecedor, 

em remessa parcelada, conforme solicitações da UNILAB. 

7.5. O objeto deverá ser entregue nas quantidades definidas pela Administração. O 

endereço onde será realizada a entrega será na Unidade Acadêmica dos Palmares, 

Rodovia CE 060, Km 51, Acarape/CE, CEP.: 62.785-000. 

7.6. A UNILAB poderá, eventualmente, indicar local de entrega divergente do indicado 

no subitem anterior, em razão de deficiência verificada em espaços destinados a 

estocagem dos produtos adquiridos, e desde que não represente aumento de custos com 

frete para a empresa, hipótese em que será comunicada à empresa em tempo hábil. 

7.7. A Contratada deverá executar fielmente as entregas de acordo com as requisições 

expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da 

fiscalização. 

7.8. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo dede 15 (quinze) dias 

corridos, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para 

efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste contrato e na proposta. 

7.9. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste contrato e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.10. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado emitido pela unidade 

solicitante, que será responsável pela aceitação definitiva do objeto. 

7.11. 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. 
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7.12. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO  

8.1.  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

8.2.  O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 

confiado a uma comissão de recebimento, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

8.3.  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.4.  O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

9.1.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste contrato; 

9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações deste contrato, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos neste contrato 

9.1.6. 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. 
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9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.2. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste contrato, assumindo 

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 

do objeto e, ainda: 

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

e local constantes neste contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia; 

9.2.2. 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); 

9.2.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste contrato, o 

objeto com avarias ou defeitos; 

9.2.4. 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; 

9.2.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.2.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

9.2.7. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;  

9.2.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas neste contrato; 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002 comete infração 

administrativa, com penalidade de multa de até 10% sem prejuízo da rescisão unilateral 

do contrato, a Contratada que: 

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

da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

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

a) Advertências por escrito por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a UNILAB; 

b) Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

c) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 
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10.2.c.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

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

inadimplida 

10.2.c.2. na reincidência de inexecução parcial, será cobrado o dobro do percentual 

acima aplicado, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato. 

d) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 

Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

f) 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 fornecedora ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a fornecedora que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

10.4. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.  

10.5. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito 

existente na CONTRATANTE, em favor da CONTRATADA, ou ainda da garantia 

prestada.  

10.6. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE 

continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o 

montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o 

valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança 

judicialmente. 

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

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

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

Lei nº 9.784, de 1999; 

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

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

à Contratante, observando o princípio da proporcionalidade. 

10.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 
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11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

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

Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de 

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

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

conforme o caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato 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. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PUBLICAÇÃO 

14.1. 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. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Seção Judiciária de Fortaleza/CE - Justiça Federal. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes. 

 

Redenção, ____ de __________ de 20___. 

 

 

___________________________________ 

TOMAZ AROLDO DA MOTA SANTOS 

Reitor da UNILAB 

 

 

___________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXX 

Representante da CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

______________________________ ________________________________ 

TESTEMUNHA CONTRATANTE             TESTEMUNHA CONTRATADA 

NOME:     NOME: 

CPF:      CPF: 

 

 


