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EDITAL ALTERADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2010

Registro de Preços

PROCESSO N.º 23036.000965/2010-71

OBJETO: Aquisição, por meio de Pregão no Sistema de
Registro de Preços, de computadores servidores para
Sistema Gerenciador de Banco de Dados com seus
respectivos acessórios contemplando instalação,
suporte técnico e atualização de versões, bem como
transferência de tecnologia de operação dos
equipamentos, de acordo com as condições
constantes do Termo de Referência e seus encartes.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar. CEP: 70340-909
CNPJ. 01.678.363/0001-43
(61) 2022-3236 / 3240 / 3235 – Fax. 2022-3249
e-mail: pregao@inep.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2010 – DTDIE/INEP
POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º 23036.000965/2010-71

O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP, torna público, por intermédio de
seu Pregoeiro, designado pelas Portarias nº 123, de 23 de abril 2010 e nº 133,
de 3 de maio de 2010, do seu Presidente , que fará realizar licitação, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO, que será regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos Decretos nº
3.693, de 20 de dezembro de 2000, nº 3.931 de 19 de setembro de 2001 e nº
3.784, de 6 de abril de 2001, Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei
Complementar nº 123, de 2006, Decreto nº 6.204/2007, Lei nº 8.078/90 –
Código de Defesa do Consumidor, IN-MPOG nº 02 de 30 de abril de 2008 e
suas alterações, IN-MPOG nº 04/2009 e demais legislações correlatas,
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com suas alterações, mediante as condições e
exigências estabelecidas neste Edital e nos anexos que o integram.
Data: 14 de setembro de 2010
Horário: 10h00
Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br

1 – DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto aquisição, por meio de Pregão no
Sistema de Registro de Preços, de computadores servidores para Sistema
Gerenciador de Banco de Dados com seus respectivos acessórios
contemplando instalação, suporte técnico e atualização de versões, bem como
transferência de tecnologia de operação dos equipamentos, conforme as
especificações técnicas constantes do Termo de Referência - Anexo I deste
Edital.
1.2. Constituem Anexos a este Edital, dele fazendo parte integrante como se
transcritos estivessem:
a) Termo de Referência (Anexo “I”)
a. ENCARTE A – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO
EQUIPAMENTO;
b. ENCARTE B – MODELO DE TERMO DE VISTORIA;
c. ENCARTE C – PLANILHA DE FORMAÇÃO DE
PREÇOS;
d. ENCARTE D – TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO
(TAP);
e. ENCARTE E – TERMO DE ACEITE DEFINITIVO
(TAD);
f. ENCARTE F – ESTIMATIVA DE CUSTOS TOTAL E
AQUISIÇÃO INICIAL.
b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo
“II”)
c) Minuta de Ata de Registro de Preços (Anexo “III”)
d) Minuta de Contrato (Anexo “IV”)
2 – DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E DO DECRETO
Nº 6.204, DE 5 DE SETEMBRO DE 2007.
2.1 No ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema, a
microempresa e a empresa de pequeno porte deverá declarar, sob as penas da
Lei, que cumprem os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a
usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida
Lei Complementar.
2.2. Para os efeitos deste Edital, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano -calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a
R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
2.3. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no art. 42 e
seguintes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a
microempresa ou empresa de pequeno porte:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País,
de pessoa jurídica com sede no exterior;
III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por
cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do art.3º da Lei Complementar nº 123. de 14 de dezembro de 2006;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse
o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123,
de 14 de dezembro de 2006;
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de
consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos
e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito,
financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de
previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma
de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendário, anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por ações.
2.4. O Sistema verificará automaticamente junto a Receita Federal o
porte da Empresa que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar
nº 123/2006.
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3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão
(Registro de Preços) na forma eletrônica. (Art.18 do Decreto nº 5.450/2005).
3.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro
horas (Art.18, § 1º do Decreto nº 5.450/2005).
3.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame. (Art.18, § 2º do Decreto nº
5.450/2005).
3.4. As impugnações deverão ser apresentadas exclusivamente na
forma eletrônica, através do e-mail: pregao@inep.gov.br, até às 18h, do
segundo dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até às 18h do terceiro dia útil anterior à
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, no e-mail: pregao@inep.gov.br (Art.19 do Decreto nº
5.450/2005).
3.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados
serão disponibilizadas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, por
meio do link Acesso livre > Pregões > Agendados, para conhecimento da
sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em
participar do certame acessar o endereço para a obtenção das informações
prestadas.
4 - DA MODIFICAÇÃO DO EDITAL
Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma
forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação da proposta. (Art. 20, Parágrafo Único, do Decreto nº 5.450/2005)
5 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que:

a) pertençam ao ramo de atividade do objeto licitado e atendam às
condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e
estejam devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por
meio do sítio www.comprasnet.gov.br para acesso ao sistema eletrônico;
b) atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e que
estejam devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS PARCIALMENTE no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
5.2. os interessados não cadastrados no SICAF, e que tiverem
interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu
cadastramento e sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos
órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior à data da
abertura da sessão (Parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 3.722/01 c/c o
Parágrafo único do Art. 14 do Decreto nº 5.450/2005);
5.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta
licitação:
a) empresas em estado de falência, de concurso de credores, de
dissolução ou liquidação e em recuperação judicial e extrajudicial;
b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer
órgão/entidade da Administração Pública direta ou indireta , no âmbito federal,
estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do
direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal;
c) empresas reunidas em consórcio e/ou que sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si;
d) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao
órgão/entidade promotor(a) da licitação, bem assim a empresa da qual tal
servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
e) empresas estrangeiras que não funcionem no País;
6– DO CREDENCIAMENTO
6.1. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do
sistema eletrônico a autoridade competente da entidade promotora da licitação,
o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do
Pregão na forma eletrônica. (Art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema
eletrônico (Art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005), no sítio:
www.comprasnet.gov.br.

6.3. O credenciamento do(s) licitante(s) dependerá de registro
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
que também será requisito obrigatório para sua habilitação. (Art. 3º, § 2º, do
Decreto nº 5.450/2005).
6.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua
responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANISIO TEIXEIRA - INEP, promotor da licitação, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros. (Art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).
6.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica
responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção
de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
Pregão Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).
7 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. Após a divulgação do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br,
o(s) licitante(s) deverá (ão) encaminhar as propostas com a descrição do objeto
ofertado e os preços com valores unitários e totais, o(s) respectivo(s) anexo(s),
até a data e hora marcadas para abertura da sessão, ou seja, até as 10h00 do
dia 14 de setembro de 2010, horário de Brasília, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase
de recebimento de propostas. A proposta será analisada pelo Pregoeiro, que
desclassificará as propostas em desconformidade com o Edital e seus Anexos.
(Art. 21 e § 2º, do Art. 22, do Decreto nº 5.450/2005).
7.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á pela utilização da
senha privativa do licitante (Art. 21, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005).
7.3. Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá
manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório (Art. 21, § 2º, do Decreto nº
5.450/2005).
7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e
no Decreto nº 5.450/2005, nos termos do Art. 21, § 3º, do Decreto nº
5.450/2005.
7.5. As declarações de que tratam os subitens 12.7.5 e 12.7.6 deste
Edital, serão enviadas, de forma virtual, no momento da elaboração e envio da
proposta, as quais somente serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de
habilitação, quando também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos
licitantes, por solicitação do pregoeiro.

7.6. Até a abertura da sessão, o(s) licitante(s) poderá(ão) retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada, nos termos do Art. 21, § 4º,
do Decreto nº 5.450/2005.
7.7. O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas
e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão/ promotor(a) da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros. (Art.13, Inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
7.8. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Art. 13, Inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
7.9. A proposta deverá conter:
7.9.1. Especificação clara e completa dos itens oferecidos,
obedecida preferencialmente a mesma ordem constante do Termo de
Referência anexo I deste edital e seus Encartes, devendo conter o
detalhamento de todas as características dos equipamentos e/ou serviços
ofertados, assim como especificação da garantia dos referidos equipamentos
e/ou serviços e dos prazos de execução/entrega ao INEP;
7.9.2. Planilha de Preços contendo valor unitário e total, em
moeda corrente nacional, expressos tanto em algarismos como por extenso,
prevalecendo este último em caso de divergência. Não deverá conter
alternativas de preços, ou qualquer outra condição que induza o julgamento a
ter mais de um resultado;
7.9.3. Prazo de validade mínima da proposta que deverá ser de
60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
7.9.4. Declaração expressa de que os preços contidos na
proposta incluem todos os custos, despesas e encargos;
7.9.5. A razão social, o CNPJ, colocando o número do Edital do
Pregão, dia e hora de abertura, endereço completo, o número do telefone, facsímile e e-mail, bem como, o número de sua conta corrente, o nome do Banco
e a respectiva Agência onde deseja receber seus créditos, não sendo fator de
desclassificação o descumprimento deste item;
7.9.6. Apresentar quaisquer outras informações afins que julgar
necessárias ou convenientes, não sendo fator de desclassificação o
descumprimento deste item;

7.9.7. Apresentar a Declaração de Vistoria, conforme ENCARTE
B e item “11” do Termo de Referência, anexo I deste Edital.
7.9.8. Todos os requisitos técnicos deverão ser indicados na
documentação técnica (incluindo número de página e sua respectiva fonte).
7.10. A apresentação da proposta implicará em PLENA ACEITAÇÃO,
por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.
7.11. Aberta a sessão do Pregão Eletrônico, não caberá desistência
da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito
pelo Pregoeiro.
7.12. Fica vedado ao licitante identificar-se quando do registro de sua
proposta, planilha ou outros anexos exigidos nesse edital, sob pena de
desclassificação do certame pelo Pregoeiro.
8 – DA RECEPÇÃO, JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. A partir das 10h00 do dia 14 de setembro de 2010, data e
horário previstos no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do
Pregão Eletrônico nº 14/2010, com a divulgação e julgamento das Propostas
de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo
com o Decreto nº 5.450/2005.
8.2. No julgamento das Propostas serão
especificações constantes deste Edital e seus Anexos.

observadas

as

8.3. Será verificada a conformidade das Propostas apresentadas com
os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.
8.4. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR
PREÇO UNITÁRIO, tomando-se como base a Planilha de Formação de Preços
(ENCARTE C) do Termo de Referência que constitui o Anexo I deste Edital.

8.5. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências do presente Edital e seus
Anexos;
b) apresentarem valores simbólicos, irrisórios, inexeqüíveis ou
excessivos, consideradas as condições já dispostas neste
Edital e seus Anexos; e
c) apresentarem propostas alternativas;
d) apresentarem o preço unitário superior ao valor estimado para
cada item.

8.6. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada
no sistema.
8.7. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da
fase de lances.
8.8. O Pregoeiro poderá solicitar parecer(es) técnico(s), para orientar
sua(s) decisão(ões).
9 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1. Classificadas as Propostas, o Pregoeiro dará início à fase
competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (Art. 24, do Decreto nº
5.450/2005).
9.1.1. Os lances serão ofertados pelo MENOR
UNITÁRIO, com custos incidentes.

VALOR

9.1.2. Não poderá haver desistência dos lances ofertados,
sujeitando-se o proponente desistente às sanções administrativas constantes
neste Edital.
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o
horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste
Edital.
9.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele
que for registrado em primeiro lugar.
9.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido
apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do licitante autor do
lance.
9.6. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de
lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. (Art.24, § 10,
do Decreto nº 5.450/2005).
9.6.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, no sítio
www.comprasnet.gov.br. (Art.24, § 11, do Decreto nº 5.450/2005).

9.6.2. No caso de desconexão do licitante proponente, este
deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão
ao sistema.
9.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada, por
decisão do Pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances,
emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10 – DA PREFERÊNCIA EM FAVOR DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14
DE DEZEMBRO 2006).
10.1. Após o encerramento da etapa de lances, o SISTEMA
COMPRASNET verificará se ocorreu empate entre o lance mais bem
classificado e os lances apresentados por microempresas ou empresas de
pequeno porte que atenderam ao disposto no subitem 2.1 deste Edital.
10.2. Considerar-se-ão empatados todos os lances apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que atenderam o subitem
2.1, deste Edital, que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao
lance mais bem classificado.
10.2.1. Não ocorrerá empate quando o melhor lance tiver sido
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte que atendeu o
subitem 2.1, deste Edital.
10.2.2. OCORRERÁ EMPATE, NA FORMA DO SUBITEM 10.2,
QUANDO O MENOR LANCE TIVER SIDO APRESENTADO POR EMPRESA
QUE, EMBORA REGISTRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, NÃO ATENDEU O SUBITEM 2.1, DESTE EDITAL.
10.3. Ocorrendo empate, nos termos do subitem 10.2, do Edital:
I) o SISTEMA COMPRASNET automaticamente convocará a
microempresa ou a empresa de pequeno porte, dentre aquelas que atenderam
ao disposto no subitem 2.1 , deste Edital, mais bem classificada, para
apresentar proposta inferior ao lance mais bem classificado, no prazo máximo
de 5 (cinco) minutos, no SISTEMA COMPRASNET ao final da etapa de lances,
sob pena de preclusão.
II) sendo apresentado valor na proposta inferior ao lance mais bem
classificado, nos termos do inciso anterior, o pregoeiro anunciará o licitante
vencedor da etapa de lances, passando à fase de habilitação;
III) expirado o prazo de 5 (cinco) minutos sem que a microempresa
ou empresa de pequeno porte, convocada segundo o inciso I, deste subitem,
tenha apresentado proposta inferior ao lance mais bem classificado, o

SISTEMA COMPRASNET convocará, na ordem de classificação dos lances,
as demais empresas que declararam
ser microempresa/empresa de
pequeno porte, nos termos dos incisos I e II, do art. 3º, da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 na forma do subitem
2.1, deste Edital, empatadas nos termos do subitem 10.2, para que apresente
proposta inferior ao lance mais bem classificado, ofertando sempre o prazo de
até 5 (cinco) minutos a cada uma das convocadas;
10.4. Depois de convocadas todas as empresas empatadas que
declararam ser microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos
dos incisos I e II, do art. 3º, da lei complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 na forma do subitem 2.1 deste Edital, na ordem de
preferência estabelecida no subitem 10.3 e seus incisos, para formularem
propostas, sem que nenhuma tenha apresentado oferta inferior ao lance mais
bem classificado, será considerado vencedor da etapa de lances, o licitante
que originariamente apresentou o melhor lance, passando-se, em seguida, à
fase de habilitação.
10.5. Anunciado o vencedor da etapa de lances, na forma dos
subite ns 10.3, inciso II, 10.4, e 10.2.1 , o Pregoeiro poderá encaminhar pelo
sistema eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentada a oferta mais vantajosa, para que seja obtida a melhor proposta,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas no Edital, bem assim decidir sobre sua aceitação.
10.6. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

11 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADAS AO
LANCE VENCEDOR.
11.1. Após o encerramento da etapa de lances, ou, ocorrendo
empate nos termos do item anterior, do término da apresentação das propostas
pelas empresas que declararam ser microempresa de pequeno porte, nos
termos dos incisos I e II, do art. 3º, da lei complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006 na forma do subitem 2.1 do Edital, o licitante classificado
em primeiro lugar deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar,
por meio do fax (0xx61) 2022-3249, sua proposta de preços readequada à
oferta vencedora, com posterior encaminhamento da original ao Pregoeiro, no
prazo máximo de 3 dias úteis. (§6º do Art. 25 do Decreto nº 5.450/2005).
11.2. O proponente que não atender o disposto no subitem anterior
será desclassificado.
11.3. Caso haja a desclassificação da licitante mais bem classificada,
o pregoeiro chamará, via Chat, o(s) próximo(s) licitante(s) para confirmar o
envio de sua proposta conforme o subitem 11.1 ;

11.4. O licitante que não responder ao chamamento a que se refere o
subitem anterior, no prazo estipulado pelo pregoeiro via Chat, será
desclassificado.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1. A habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF,
nos documentos por ela abrangidos, e por meio da documentação
complementar especificada neste Edital.
12.2. Havendo alguma restrição na comprovação regularidade
fiscal das microempresas ou das empresas de pequeno porte, será concedido
um prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do momento em que o licitante foi
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, devidamente
justificado, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.3. A não-regularização da documentação fiscal, no prazo previsto
no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado ao INEP convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
12.4. Optando o INEP pela convocação dos licitantes
remanescentes, dever-se-á observar a ordem de preferência prevista no
subitem 10.3 e seus incisos, deste Edital.
12.5. Na hipótese de todas as empresas referidas no subitem 2.1,
empatadas em conformidade com o subitem 10.2, do presente instrumento
convocatório, já tiverem sido convocadas para apresentar propostas, sem que
nenhuma tenha ofertado preço inferior ao lance mais bem classificado, será
convocada a empresa que originalmente apresentou o menor lance.
12.6. A EXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRA RESTRIÇÃO NA
HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE DIVERSA DA REGULARIDADE FISCAL, ENSEJARÁ A
DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA DA PROPONENTE.
12.7. Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar, ainda, a
seguinte documentação complementar:
12.7.1. atestado(s) de Capacidade Técnica (ACT) em nome da
licitante emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, onde
comprove ter fornecido e instalado, por meio de equipamentos, servidores de
alto desempenho do porte similar contido no Encarte A do Termo de
Referência, anexo I deste Edital;

12.7.2. documento emitido pelo fabricante, fazendo referência a
este pregão, comprovando que a empresa é credenciada a dar manutenção e
fornecer tais equipamentos com garantia de fábrica;
12.7.3. os certificados, emitidos pelo fabricante do equipamento,
dos técnicos que prestarão o suporte técnico durante o período de garantia
12.7.4. Comprovação de capital social registrado ou patrimônio
líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, de
acordo com os parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, a qual será
exigida somente no caso de o licitante apresentar resultado igual ou inferior a
1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência
Geral, calculados e informados pelo SICAF;
12.7.5. Declaração, nos molde do Anexo IV da IN do extinto
MARE nº 05/95, republicada com alterações no Diário Oficial da União de
19/04/96, de que não há fato impeditivo de sua habilitação, obrigando-se a
informar a superveniência de ocorrências posteriores;
12.7.6. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII,
do art. 7º, da Constituição Federal;
12.7.7. Declaração nos moldes do Anexo II deste Edital, em
cumprimento à Instrução Normativa nº 02, de 16 de setembro de 2009,
publicada no DOU, nº 178, seção 1, página 80, de 17 de setembro de 2009
12.8. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
12.9. Os documentos necessários à habilitação – os que não estejam
contemplados no SICAF ou os necessários à atualização ou regularização dos
dados constantes do SICAF – bem como a Proposta de Preços vencedora
ajustada ao lance dado, serão imediatamente encaminhados ao Pregoeiro, no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento
da etapa de lances, para o Fax (0XX61) 2022-3249, com posterior envio do
original ou cópia autenticada (via SEDEX ou pessoalmente), no prazo máximo
de 3 (três) dias úteis, no seguinte endereço:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA –
INEP
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar.
CEP: 70340-909 - Brasília-DF
(61) 2022-3236 / 3240 / 3235 / 3243 – Fax. 2022-3249
e-mail: pregao@inep.Gov.br
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2010–DTDIE/ INEP
RAZÃO SOCIAL E CNPJ
PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

12.9.1. a Documentação via fax, de que trata o item 12.9, também
poderá ser encaminhada por e-mail (pregao@inep.gov.br), no mesmo prazo de

24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento da etapa de
lances, desde que esteja com a assinatura posta pelo representante legal da
licitante em todas as suas folhas;
12.9.2. a licitante se obriga a encaminhar via e-mail
(pregao@inep.gov.br) o código rastreador do Sedex, que trata o item 12.9,
assim que estiver postado sob pena de desclassificação.
12.10. Será considerada na apuração do prazo de encaminhamento do
original da Proposta e da documentação, a data de postagem dos referidos
documentos.
12.11. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em
nome do licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo
endereço.
12.12. Se o licitante for a própria matriz, todos os documentos deverão
estar em nome da matriz. Sendo o licitante filial, todos os documentos deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza
ou por força de Lei, comprovadamente somente possam ser emitidos em
nome da matriz.
12.13. Os documentos necessários à habilitação poderão ser
apresentados em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através
de cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial.
12.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e
seus Anexos.
12.15. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de
validade, somente serão aceitos com data não excedente a 30 (trinta) dias de
antecedência da data prevista para apresentação das propostas, ressalvado
aqueles que por sua característica não se sujeitam a prazo de validade.
(Exemplo: Atestado de Capacidade Técnica).
12.16. Se o proponente vencedor da licitação desatender às exigências
habilitatórias, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos habilitatórios
e feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das multas previstas em
Edital e no Contrato e nas demais cominações legais.
12.17. Serão inabilitados os licitantes que não atenderem as exigências
deste item.

13 – DOS RECURSOS
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3
(três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual
prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente.
13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do subitem 13.1 deste Edital, importará na
decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto
ao licitante declarado vencedor (Art.26, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005).
13.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento (Art.26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
13.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação
prévia, em formulário próprio, no ato da sessão pública, e fora dos respectivos
prazos legais, enviados por fax, bem como os que não contiverem a
identificação e assinatura do responsável legal ou preposto da empresa.
13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, na Sala da Coordenação Geral de Recursos Logísticos,
Aquisições e Convênios do INEP, localizada no SRTVS Quadra 701, Bloco M,
Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar, em Brasília-DF, nos dias úteis, no horário
de 9h às 12h e de 14h às 17h.
14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. A adjudicação do objeto deste certame caberá ao Pregoeiro,
quando não houver recurso. Existindo recurso hierárquico, o objeto será
adjudicado pela autoridade competente para o seu julgamento.
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
licitante vencedor.
15 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
15.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de
Preço, na forma de minuta constante do Anexo III, com o fornecedor primeiro
classificado por item e, se for o caso, com os demais classificados que
aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação
e os quantitativos propostos, nos termos do art 10 do Decreto nº 3.931, de 19
de setembro de 2001.

15.2. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação
pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão
interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar,
conforme disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.3. O INEP convocará formalmente o fornecedor, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e
assinatura da Ata de Registro de Preço.
15.4. No ato da convocação será informado, também, o preço unitário
que constará da Ata, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de
formalização do compromisso.
15.5. O prazo previsto no subitem 15.3. poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo
fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo INEP.
15.6. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não
comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo
das cominações a ele previstas neste Edital e seus Anexos, o INEP registrará
os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro
classificado na licitação.
15.7. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas
às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
16 – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante
prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei n. º 8.666/93, no Decreto n. º 3.931/01, respeita ndo o
limite previsto no § 3º do Art. 8º do mesmo Decreto e na IN do extinto MARE n.
º 08, de 04 de dezembro de 1998 e IN-SEAP nº 04, de 08 de abril de 1999,
relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.
17 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
17.1. O INEP será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuário, respeitada a ordem de
registro e os quantitativos a serem contratados, bem como, o fornecedor para o
qual será emitido o pedido.
17.2. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade
do seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será
indicado o segundo e, assim sucessivamente, podendo indicar mais de um, ao

mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido for superior à capacidade do
licitante prioritário, respeitado o limite previsto no § 3º do Art. 8º do Decreto do
SRP.
17.3. A convocação do Proponente, pelo INEP, será formalizada e
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o
respectivo pedido.
17.4. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não
comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as
obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preço, estará sujeito às
sanções previstas neste Edital e seus Anexos.
17.5. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o INEP poderá indicar
próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de
processo administrativo para aplicação de penalidades.
18 – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES
18.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas
as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. (Art. 12. do Dec.
3.931).
19 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
19.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência
de situação prevista na Alínea “d”, do Inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93 ou
de redução dos preços praticados no mercado.
19.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na Alínea
“d” do Inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar
conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
19.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas
mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago
pela Administração, o Proponente registrado será convocado pelo INEP para
alteração, por aditamento, do preço da Ata.
20 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
20.1. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e
ampla defesa:
20.1.1. A pedido, quando:

a.

b.

Comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou
de força maior;
O seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de
mercado dos insumos que compõem o custo do
material.

20.1.2. Por iniciativa do INEP, quando:
a.

b.

c.
d.
e.

f.

Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese
deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação
técnica exigida no processo licitatório;
Por razões de interesse público, devidamente, motivado
e justificado;
Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de
Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou
parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

20.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o INEP
fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
Proponentes a nova ordem de registro.
21 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua assinatura.
21.2. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é
improrrogável.
21.3. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o
INEP não será obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir,
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
22 – DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22.1. De acordo com pesquisas de preços efetuadas no mercado, o
custo médio dos 50 (cinqüenta) servidores para o Inep é de R$ 6.488.832,50
(seis milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e
cinqüenta centavos).

22.1.1. o custo médio da aquisição inicial de 20 (vinte) servidores
para o Inep foi estimado em R$ 2.595.533,00 (dois milhões, quinhentos e
noventa e cinco mil quinhentos e trinta e três reais), conforme a Planilha de
Custo Estimado constante do Encarte F do Termo de Referência, anexo I
deste Edital.
22.2. Do FNDE o custo estimado é de R$ 2.595.533,00 (dois milhões,
quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais).
22.3. O recurso orçamentário para atender a despesa do Inep está
previsto no Orçamento Geral do INEP – Ação 2000 – PTRES 021111.
22.4. O recurso das outras unidades participantes está na declaração
anexada ao processo encaminhado pelo Ordenador de Despesas.
23 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
As obrigações e responsabilidades das partes são aquelas
constantes do item 16 do Termo de Referência (Anexo “I”) e da Cláusula
Sétima da minuta de Contrato (Anexo “IV”), partes integrantes deste Edital.
24 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
24.1. O pagamento será feito mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura correspondente, após a conclusão dos serviços de instalação dos
componentes adquiridos e conclusão bem sucedida da transferência de
tecnologia mediante o atestado de aceite dado pela Coordenação-Geral de
Infra-estrutura e Serviços do INEP e áreas responsáveis das unidades
participantes.
24.2. Para a realização do pagamento de que trata este item, a licitante
vencedora deverá fazer constar da Nota Fiscal emitida sem rasura, em letra
legível, o nome do Banco, o número da conta bancária e a respectiva Agência
e atender às exigências do art 36 da IN 02 de 30 de abril de 2008
24.3. Os pagamentos serão realizados por meio de Ordem Bancária, para
créditos em conta corrente até o 05 (cinco) dias úteis mediante a apresentação
da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada e, ainda, dos
comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e, quando for o caso, de
multas aplicadas.
24.4. No caso de incorreção no documento de cobrança, este será
restituído à CONTRATADA para as correções solicitadas. Nesta hipótese, o
prazo de pagamento será contado da data da regularização do serviço ou do
documento fiscal, a depender do evento, não respondendo o INEP por
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.

24.5. O pagamento será realizado através de ordem Bancária, em conta e
agência bancária a ser especificada pelo licitante vencedor na Nota
Fiscal/Fatura.
24.6. Respeitadas as condições previstas nos subitens precedentes deste
Edital, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo INEP, o valor devido
deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis
por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:
I = (TX /100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
24.7. A Ata de Registro de Preços e o contrato se adequarão de
imediato às condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou
Legislativo.
24.8. A irregularidade Fiscal do licitante vencedor ensejará a suspensão
do pagamento, limitada a medida a 30 (trinta) dias a contar do recebimento da
notificação pela contratada, após o que, em não havendo regularização, o
contrato poderá ser rescindido de pleno direito, fazendo jus a contratada, tãosomente, ao pagamento decorrente de serviço executado;
24.9. O INEP não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou
outras instituições financeiras.
24.10. Em cumprimento à legislação em vigor, a Coordenação-Geral de
Orçamento, Finanças e Contabilidade do INEP reterá na fonte os tributos
pertine ntes às áreas federal, estadual, distrital ou municipal, e previdenciários
que incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica, conforme o
caso.
24.11. Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal/Fatura eventual
multa aplicada pelo INEP, em razão de descumprimento de obrigações
contratuais e/ou legais.
24.12. Antes de efetuar qualquer pagamento, será verificada a
regularidade do licitante vencedor junto ao Sistema Unificado de Cadastro de
Fornecedores – SICAF (Certificado de Regularidade da Previdência,
Certificado de Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade quanto à

Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade de Débitos de Tributos e
Contribuições Federais, estaduais e municipais) e ao CADIN, mediante
consultas “on line”, cujos documentos serão anexados ao processo de
pagamento.
24.13. Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos
tributos e contribuições, em conformidade com a Lei nº 9.317, de 1996, e com
a Lei Complementar nº 123, de 2006.
25– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar a
documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, ficará
impedido, assegurado o direito à ampla defesa, de licitar e de contratar com a
União e com o INEP, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco
anos, nos termos do art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.
25.2. A recusa injustificada em assinar a Ata e/ou o contrato, dentro do
prazo fixado pelo INEP, caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida, ensejando a aplicação de multa ao adjudicatário de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da contratação, previsto no Termo de Referência que
integra este Edital.
25.3. Pelo atraso injustificado, pela execução dos serviços em
desacordo com este Termo de Referência, pelo descumprimento de quaisquer
de seus itens, condições ou parte delas; ou ainda pela inexecução total ou
parcial do instrumento de contrato, o INEP poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à empresa vencedora as seguintes sanções, segundo a gravidade da
falta cometida:
I.

Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da
fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e
responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos ao INEP, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
II. Multas:
a) de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia sobre
o valor do fornecimento com atraso, quando a empresa
vencedora, sem justa causa, deixar de cumprir, dentro do
prazo estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo
dia de atraso, essa multa será aplicada em dobro e,
decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o INEP poderá decidir
pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da

inexecução total do respectivo objeto, aplicando, na hipótese
de inexecução total, apenas a multa prevista na alínea "b";
b) de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses
de rescisão contratual por inexecução total do contrato,
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento
de obrigações contratuais, quando o fornecimento com
prestação de serviços for inferior a 50% (cinqüenta por cento)
do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de
trinta dias, estabelecido na alínea "a", e/ou quando o
fornecimento e/ou serviços forem prestados fora das
especificações constantes do Termo de Referência e da
proposta da empresa vencedora;
III.

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois)
anos.
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que
determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
25.4. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa
vencedora poderá ser descontado de acordo com o estabelecido, ou ainda, a
critério do INEP e respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa,
deverá ser depositado em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação,
em favor do INEP, ficando a empresa vencedora obrigada a comprovar o
recolhimento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito
efetuado.
25.5. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos para o recolhimento de
multa, ao débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração,
inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o
pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e,
após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
25.6. No caso de a empresa vencedora ser credor de valor suficiente, o
INEP poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
25.7. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos
eventualmente devidos, responderá a empresa vencedora pela sua diferença,
podendo ser esta cobrada judicialmente.
25.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 25.3
poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos
termos do § 2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.

25.9. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 25.3 é de
competência exclusiva do Ministro da Educação, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias, podendo a
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua publicação, nos termos do
§ 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
25.10. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não
eximirá a empresa vencedora de ser acionada judicialmente pela
responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao INEP, decorrentes
das infrações cometidas.
25.11. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo
administrativo e sem a devida motivação;
25.12. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer
caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade
competente do INEP.
25.13. Para aplicação das penalidades previstas, a CONTRATADA será
notificado para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da notificação.
26 – DA CONTRATAÇÃO
26.1. Após a homologação da licitação e assinatura da Ata de Registro
de Preços, o licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a
partir da convocação, para assinar o Contrato, na forma da minuta apresentada
no Anexo IV do Edital, sob pena de decair o direito à contratação.
26.2. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular junto ao
SICAF, SIAFI e CADIN ou a sua documentação não esteja regularizada no ato
da emissão da Nota de Empenho ou da contratação, ou caso venha recusar-se
a recebê-la, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido no subitem
anterior e na vigência de sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis.
26.2.1. Na convocação das licitantes remanescentes, será
observada a classificação final da sessão originária do Pregão, devendo o
convocado estar com sua situação regular no SICAF, SIAFI e CADIN ou
documentação regularizada.
26.2.2. Somente será considerada habilitada a licitante que
houver preenchido os requisitos de habilitação na data da primeira sessão.
26.2.3. Os concorrentes remanescentes convocados na forma do
subitem anterior se obrigam a atender a convocação e a assinar o
Contrato/retirar a Nota de Empenho, no prazo fixado pelo INEP, ressalvados os
casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades
cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das condições de
habilitação.

26.3. Terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura
do contrato.
26.4. A execução das tarefas quando da necessidade de instalação dos
equipamentos, serão instalados na cidade de Brasília, em local da sede do
Inep no SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, Brasília-DF.
26.5. O prazo máximo para a entrega e instalação dos equipamentos
são os constantes nos ite ns 9 e 17 do Termo de Referência a contar da data da
assinatura do contrato .
27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
licitatório somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público,
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício
ou por provocação, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
27.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro
de Preços e do contrato.
27.3. É faculdade do Pregoeiro ou da Autoridade Superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo.
27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o INEP não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
27.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
27.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não
importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições
das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a
realização da sessão pública deste Pregão Eletrônico.
27.7. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem
comprometimento da segurança do futuro fornecimento com prestação de
serviços durante o prazo de garantia.
27.8. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através do sítio
www.comprasnet.gov.br.

27.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará em
direito à contratação do objeto licitado, no todo ou em parte.
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se
os prazos somente em dias de expediente normal.
27.11. Todas as despesas deverão correr por conta exclusiva da
contratada, inclusive quanto às responsabilizações trabalhistas, cíveis e penais
ou de qualquer outra natureza, por ações ou omissões decorrentes da
prestação dos serviços.
27.12. Os bens deverão ser entregues com todas as despesas por conta
exclusiva da contratada e quaisquer ações civis/penais/trabalhistas ou de
qualquer natureza que decorram de ato ou omissão da prestação de seus
serviços serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada.
27.13. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições
constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs. 3.555,
de 8 de agosto de 2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.931 de 19 de
setembro de 2001, 5.450 de 31 de maio de 2005, 3.784, de 6 de abril de 2001,
IN nº 02, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, Lei Complementar nº
123/2006, Decreto nº 6.204/2007, Lei 8.078/90 - Código de Defesa do
Consumidor, Decreto nº 7.174/2010, IN-MPOG nº 01/2010 e, subsidiariamente
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores
27.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito
Federal – DF, para solucionar quaisquer litígios oriundos desta licitação.

Brasília, 31 de agosto de 2010.

LUIZ AUGUSTO LUCINDA
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios
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ANEXO “I”

TERMO DE REFERÊNCIA E RESPECTIVOS ENCARTES

Ministério da Educação
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

OBJETO
Aquisição, por meio de Pregão no Sistema de Registro de Preços, de

computadores servidores para Sistema Gerenciador de Banco de Dados com seus
respectivos acessórios, conforme quantidades e especificações mínimas constantes
deste Termo de Referência e Encartes, contemplando instalação, suporte técnico e
atualização de versões, bem como transferência de tecnologia de operação dos
equipamentos.
- Órgão Gerenciador: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
– INEP
- Unidades Participantes:
•

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE

Para o Inep, no ano de 2010, de início, serão adquiridos 20 (vinte) servidores.
2.

DA COMPOSIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
O presente Termo de Referência é composto, além desta minuta, dos

seguintes encartes:
a. Encarte A: Especificações Técnicas Mínimas dos Equipamentos
b. Encarte B: Modelo de Termo de Vistoria
c. Encarte C: Planilha de Formação de Preços
d. Encarte D: Termo de Aceite Provisório (TAP)
e. Encarte E: Termo de Aceite Definitivo (TAD)
f.
3.

Encarte F: Estimativa de Custos Total e Aquisição Inicial

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
A modalidade proposta para a aquisição/contratação dos serviços enquadra-

se como “Pregão Eletrônico” tendo em vista tratar-se de aquisições que se enquadram

no preconizado no art. 1° da Lei 10.520/2002, bem como nos entendimentos do
Tribunal de Contas da União, exarados nos Acórdãos 1480/2007, 1172/2008 e
1114/2006.
O art. 1° da Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002 estabelece a conceituação de
bens e serviços comuns. In verbis:
“Art. 1° Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste
artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado”.
O Acórdão 1480/2007 em seu item 91 aduz que:
“91. É oportuno ressaltar que, na Lei 8.666/1993, o conceito de ‘alta
complexidade’ jamais é vinculado ao tipo de licitação, mas à possibilidade
de exigir-se comprovações mais rigorosas de capacidade técnica na fase
licitatória de habilitação (Lei 8.666/1993, art. 30, §§ 8º e 9º). Aliás, o próprio
TCU, no Acórdão 1.114/2006-P, admitiu a regularidade da contratação de
soluções tecnologicamente complexas por meio de Pregão. Portanto,
complexidade também não é um fator determinante para a escolha do tipo
de licitação”. (grifo nosso).
Os itens 40, 41 e 42 do Acórdão 1172/2008 trazem em seu corpo o que
segue:
“40. A Sefti apontou que o uso da modalidade de pregão para contratações
de objeto inerentes à área de TI deixou de ser controversa, se observados
certos requisitos e condições; nesse sentido, a jurisprudência ampararia a
utilização da modalidade para contratações de bens e serviços de TI,
configurados como "comuns" - aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado (Acórdãos n.º 2.094/04 - P, n.º 740/04 - P
com redação alterada pelo Acórdão n.º 1.299/06 - P, n.º 1.182/04 - P, n.º
2.138/05 - P).
Ainda nos entendimentos do Tribunal de Contas, o Acórdão 1114/2008
reafirma o seguinte entendimento:
19. O entendimento de bem comum, de acordo com diversos autores, nada
tem a ver com a complexidade do bem adquirido e sim com produtos que
sejam com umente encontrados no mercado, sem a necessidade de
alterações específicas para o fornecimento em questão. Este ponto de vista
pode ser avalizado conforme as interpretações a seguir.

20. Jessé Torres Pereira Junior (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos da Administração Pública, 6ª ed., Renovar, 2003, p.1006) entende
que:
‘Em aproximação inicial do tema, pareceu que ‘comum’ também sugeria
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que não. O objeto pode portar
complexidade técnica e ainda assim ser ‘comum’, no sentido de que essa
técnica é perfeitamente conhecida, dominada e oferecida pelo mercado.
Sendo tal técnica bastante para atender às necessidades da Administração,
a modalidade pregão é cabível a despeito da maior sofisticação do objeto’
21. Segundo Vera Scarpinella (Licitação na Modalidade de Pregão,
Malheiros, 2003, p.81):
‘(...) o objeto comum para fins de cabimento da licitação por pregão não é
mero sinônimo de simples, padronizado e de aquisição rotineira. Bens e
serviços com tais características es tão incluídos na categoria de comuns da
Lei 10.520/2002, mas não só. Bens e serviços com complexidade técnica,
seja na sua definição ou na sua execução, também são passíveis de ser
contratados por meio de pregão. O que se exige é que a técnica neles
envolvida seja conhecida no mercado do objeto ofertado, possibilitando, por
isso, sua descrição de forma objetiva no edital.’
22. Marçal Justen Filho também faz algumas considerações sobre bens
comuns em suas publicações sobre pregão:
‘bem ou serviço comum é aquele que apresenta sob identidade e
características padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer
tempo, num mercado próprio’ (Pregão - Comentários à Legislação do
Pregão comum e Eletrônico, 2ª ed., Dialética, 2003, p.30)
‘(...) A relação contida no Anexo II é meramente exemplificativa. Por isso, é
perfeitamente cabível aplicar o pregão para contratação de bens ou serviços
de informática, bastando exame e comprovação da natureza comum do
objeto. Uma impressora, um computador pessoal ou qualquer outro
equipamento abrangido no conceito de Tecnologia de Informação poderão
ser adquiridos através do pregão, se for possível caracterizá-los como ‘bens
comuns’. Bem por isso, é irrelevante a alusão contida no item 2.5 do Anexo
II, que não abrange inúmeros outros bens comuns na área de informática’
(Pregão: Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. São
Paulo: Dialética, 2001. p. 21, 22 e 39).
23. No Acórdão 313/2004, o Ministro Benjamim Zymler defende que:

‘O administrador público, ao analisar se o objeto do pregão enquadra-se no
conceito de bem ou serviço comum, deverá considerar dois fatores: os
padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no
edital? As especificações estabelecidas são usuais no mercado? Se esses
dois requisitos forem atendidos o bem ou serviço poderá ser licitado na
modalidade pregão.
A verificação do nível de especificidade do objeto constitui um ótimo recurso
a ser utilizado pelo administrador público na identificação de um bem de
natureza comum. Isso não significa que somente os bens pouco sofisticados
poderão ser objeto do pregão, ao contrário, objetos complexos podem
também ser enquadrados como comuns.’.
24. De acordo com os autores citados e com diversos acórdãos do TCU,
verifica-se que bens de informática podem ser adquiridos pela modalidade
de pregão, desde que os padrões de qualidade e desempenho possam ser
claramente definidos no edital, que a técnica seja conhecida e que as
especificações sejam usuais de mercado. Sendo assim, no caso em
questão, é necessário analisar se o objeto a ser contratado e o processo de
contratação atendem a esses requisitos.”
Diante do exposto, o INEP, na busca da eficiência do gasto público na
contratação de serviços de Tecnologia da Informação, celeridade processual e ampla
concorrência entre as licitantes, entende estarem presentes todos os elementos
necessários ao enquadramento do objeto no art. 1° da Lei 10.520 de 17 de julho de
2002.
4.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A contratação objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal na forma

da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e do Decreto nº 5.450/2005, que
regulamentam a modalidade de Pregão, do Decreto nº 3.931/2001, que regulamenta
o Sistema de Registro de Preços, da Lei nº 8.078/1990 e subsidiariamente da Lei nº
8.666/93 e suas alterações e demais normas contidas neste Termo de Referência.
5.

DA JUSTIFICATIVA
A presente contratação tem por objetivo dotar o Inep e o FNDE de

equipamentos para melhorar e agilizar os processos/serviços disponibilizados via
Internet e principalmente aumentar a capacidade de processamento e melhorar a
disponibilidade dos serviços para atender uma demanda crescente.

A adoção dessa prática do regime de registro de preços visa o princípio da
Economicidade, pois a compra será em larga escala e, por isso, a tendência dos
preços é diminuir, o que caracteriza a lei de demanda.
Ademais,

a

contratação

compartilhada/conjunta

possibilitará

uma

padronização dos equipamentos no Inep e nas unidades participaentes.
No decorrer dos últimos anos, o número de serviços disponibilizados e a
quantidade de usuários destes serviços aumentou significativamente, o que gerou a
necessidade de aquisição de novos servidores com maior capacidade de
processamento e novas funcionalidades.
O INEP é o instituto responsável pela realização das avaliações da educação
brasileira com o intuito de subsidiar o MEC com informações para tomada de decisões
sobre políticas públicas de educação. Neste contexto vem disponibilizando
informações para a população através da Internet.
A qualidade da informação educacional é meta primordial seguida pelo INEP.
Assim, com o intuito de garantir a velocidade e a alta disponibilidade dos serviços e
dos dados a serem disponibilizados para a formulação de políticas públicas à
comunidade acadêmica e à sociedade em geral, é fundamental a aquisição de novos
servidores atendimento das novas necessidades dos projetos de sistemas de
informação finalísticos (Educacenso, Censo da Educação Superior, Enem, entre
outros desta Autarquia).
Além disso, a ampliação das demandas exige mais equipamentos que
permitirão implementar políticas de alta disponibilidade dos serviços com mais
qualidade e maior segurança.
E, ainda, aprimorar a qualidade dos serviços prestados através de tempo de
resposta satisfatório, confiança, alta disponibilidade e a fidedignidade dos serviços e
dos dados a serem disponibilizados para a formulação de políticas públicas.
Conforme demonstrado é de fundamental importância a aquisição de novos
servidores para atendimento das necessidades dos projetos de sistemas de
informação das instituições envolvidas.
6. DOS REQUISITOS TÉCNICOS
O presente termo de referência visa à aquisição de servidores de alto
desempenho com seus respectivos acessórios para melhoria e rapidez nos processos
/ serviços, disponibilizados via Internet.
Todos os requisitos técnicos deverão ser indicados na documentação
técnica (incluindo número da página e sua respectiva fonte).

Os requisitos técnicos mínimos obrigatórios estão descritos no Encarte “A”.
A licitante melhor classificada deverá apresentar, conforme disposto no
termo de referência, juntamente com a documentação técnica:
•

Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
onde comprove ter fornecido e instalado, por meio de equipamentos,
servidores de alto desempenho do porte similar contido no Encarte
A. Esta exigência se faz necessária no intuito de verificar a
experiência a habilidade técnica da Licitante na execução do objeto
desta licitação. A DTDIE tem como princípio acreditar na veracidade
das informações prestadas pelas empresas licitantes, uma vez que
as mesmas estão cientes das punições legais cabíveis no caso de
informações que não condizem com a realidade técnica, podendo se
for o caso, fazer diligências nas dependências da pessoa jurídica que
emitiu o ACT.

•

Documento emitido pelo fabricante, fazendo referência a este
pregão, comprovando que a empresa é credenciada a dar
manutenção e fornecer tais equipamentos com garantia de fábrica; e

• Os certificados, emitidos pelo fabricante do equipamento, dos técnicos
que prestarão o suporte técnico durante o período de garantia.
7.

DO FORNECIMENTO E DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
7.1. Para o fornecimento e instalação dos equipamentos, que contemplará

hardware e softwares descritos no Encarte “A”, a empresa vencedora deverá observar
o seguinte:
• Fornecer todos os cabos de ligação lógica e os componentes elétricos
necessários à instalação e funcionamento;
•

Fornecer todos os equipamentos e softwares conforme as
características e especificações técnicas mínimas descritas no
Encarte A.

• Todos os itens deverão implementar todas as características descritas
nas especificações técnicas mínimas constantes do Encarte A.
• Deverão ser fornecidos: todos os documentos e manuais necessários
para garantir o bom funcionamento, suporte e manutenção dos itens
fornecidos;
• Não serão aceitos softwares “beta” ou em desenvolvimento.

7.2. A empresa vencedora deverá elaborar projeto contendo:
•

Layout do conjunto a ser adquirido informando os modelos e a
quantidade de cada item, e como serão logicamente interconectados;

•

Instalar e configurar todos os equipamentos a serem fornecidos,
incluindo toda a documentação com a descrição do processo de
instalação e configuração.

8 DO LOCAL DE INSTALAÇÃO
8.1 Os itens a serem adquiridos serão instalados no Prédio do INEP, situado
no SRTVS 701, Quadra 03, Bloco M – 7º andar – Brasília/DF.
8.2 No FNDE: SBS, Quadra 02 Bloco F, Edifício FNDE, 2º Subsolo, CGETI
9 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
9.1 O recebimento dos itens descritos no Encarte A deverá ser efetuado pela
Comissão de recebimento de material permanente do INEP e das unidades
participantes.
9.2 Os itens serão recebidos da seguinte forma:
9.21

Provisoriamente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da montagem inicial do produto, para posterior verificação da
conformidade com as especificações técnicas, o qual será emitido
Termo de Aceite Provisório (Encarte D);

9.2.2

Definitivamente , no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, depois
de concluídas: a instalação, a configuração, e a ativação, após a
verificação da qualidade e quantidade, bem como a conclusão bem
sucedida da transferência de tecnologia, ocasião em que será emitido
o competente Termo de Aceitação Definitivo (Encarte E).

9.3

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi
entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação
ou incompleto, a empresa será notificada; não será emitido o Termo de
Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja
regularizada.

9.4

Os produtos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas
embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança
quanto a sua originalidade e integridade.

9.5 Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa de verificação que
compreenderá os seguintes procedimentos:

9.5.1

A empresa vencedora procederá a desembalagem, instalação e
configuração dos produtos para a realização dos testes de
funcionamento, na presença e supervisão de técnicos da
Coordenação-Geral de Infra-estrutura e Serviços do INEP –
CGIS. Os órgãos participantes supervisionarão, com seus
responsáveis, a execução do objeto.

9.5.2

Cada produto será verificado de acordo com as características
técnicas descritas no Encarte A, sendo posteriormente aferida a
conformidade e testado o seu perfeito funcionamento.

9.6 Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:
9.6.1 Caso seja entregue em desconformidade com as especificações
técnicas constantes do Encarte A e da proposta vencedora;
9.6.2

Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não
seja novo;

9.6.3

Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou
componentes, durante os testes de conformidade e verificação.

9.6.4

Nos casos de recusa do produto, a empresa fornecedora terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a sua
substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pelo
INEP.

10 DA VIGÊNCIA
A vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses a contar da
assinatura.
11 DA VISTORIA
11.1

Visando subsidiar a adequada elaboração das propostas das licitantes,
é obrigatória a realização de vistoria nos locais de instalação dos
equipamentos,que deverá ser feita por responsável técnico da empresa.
A vistoria deverá ser agendada até 02 (dois) dias úteis antes da abertura

do

certame licitatório:
11.1.1 No Inep pelo telefone (61) 2022-3580, no horário de 14h00min às 17h00min;
11.1.2 No FNDE pelo telefone (61) 2022-4466, no horário de 14:00 h às 17:00 h.
11.2 O modelo de Declaração de Vistoria, conforme Encarte B, deverá ser assinada
em 02 (duas) vias, sendo que uma deverá na unidade participante e ser enviada
para o Inep e a outra deverá ser anexada à proposta comercial da empresa.

11.3 Não se acatará argumentação da licitante de que tendo feito a vistoria, não lhe
foi entregue a correspondente Declaração, ou que a mesma foi extraviada,
sendo de sua inteira responsabilidade exigir a emissão e entrega da mesma,
bem como a sua guarda.
12 DA GARANTIA
12.1

A Contratada deverá oferecer garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses
para os itens adquiridos, contados a partir da data de emissão de sua Nota
Fiscal;

12.2

A garantia deverá ser do fabricante;

12.3

Em caso de substituição do equipamento, este deverá ser realizado no prazo
máximo de 12 (doze) horas, após a notificação pelo Inep ou pelas

unidades

participantes.
13

DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES
DURANTE O PRAZO DE GARANTIA
13.1 A execução do serviço de suporte, de manutenção e atualização de versões
deverá ser realizada por profissional certificado pelo fabricante dos
equipamentos sem custos adicionais para o INEP, durante o período de
garantia, sendo indispensável a apresentação de documentação original do
fabricante que comprove a validade da certificação enquanto durar o contrato e
a garantia, podendo esta ser solicitada a qualquer momento.
13.2

O serviço de suporte técnico deverá ser realizado em regime de 24x7, todos

os dias do ano, no idioma português, devendo a empresa possuir uma central
de atendimento sem custos para o INEP e atender às chamadas do usuário
nos prazos que se seguem:
13.2.1 Em no máximo 04 (quatro) horas para suporte telefônico, após a abertura do
chamado;
13.2.2 Em no máximo 04 (quatro) horas para suporte no local, após a solicitação de
correção de problemas.
13.2.3 Início do atendimento: hora da abertura do chamado técnico
13.2.4 Término do chamado: momento em que o(s) equipamento(s) torna-se
operacional e com todas as funcionalidades disponíveis para uso, com ateste
da Coordenação-Geral de Infra-Estrutura e Serviços do INEP
13.3 Se o problema não for resolvido em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, a partir
do registro do chamado, o equipamento deverá ser integralmente

substituído,

sem ônus adicional para ao INEP, no prazo máximo de 30

(trinta) dias contados

a partir do início do atendimento.
13.4 Se o problema não for resolvido em no máximo 10 (dez) dias, a partir do
registro do chamado, fica o INEP autorizado a contratar os serviços de
suporte técnico de outra empresa e cobrar da empresa fornecedora os
respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda da garantia

custos

dos

equipamentos adquiridos.
13.5 Se o serviço de suporte for realizado por empresa(s) representante(s) ou
credenciada(s), a empresa vencedora somente poderá substituí-la(s) com
autorização expressa do INEP. A empresa substituta deverá possuir
capacidade técnica equivalente;
13.6 Durante o período de vigência do contrato, quando for o caso, todos os
firmwares e softwares deverão ser atualizados a cada nova versão ou
correção, sem nenhum custo adicional para o INEP;
13.7 Prestar

assistência

técnica,

compreendendo

manutenção

corretiva

(a

qualquer momento em que o sistema apresente pane, deficiência ou
dificuldade de operação) nos equipamentos;
13.8 Substituir quaisquer peças ou componentes defeituosos em um prazo
máximo de 16 (dezesseis) horas após o primeiro atendimento relativo ao
chamado;
13.9 Fornecer atualizações de software recomendadas para manter o bom
funcionamento das aplicações, sem ônus adicionais;
13.10 Assegurar que a substituição de equipamento, peça ou componente
defeituoso, em qualquer caso, seja feita por item equivalente, ou que
características superiores a estas, desde que homologadas pelo
como parte compatível da solução de armazenamento. As
devem ser novas, não sendo aceitas peças
de componentes será considerada
aceitação formal pelo INEP, no

possua

fabricante

peças de substituição

recondicionadas. A substituição

consumada, para todos os efeitos, após

prazo máximo de quatro dias úteis.

14 DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
14.1

A licitante vencedora deverá transferir todo o conhecimento e know-how
desenvolvido e aplicado na instalação e prestação dos serviços no prazo de 15
(quinze) dias úteis após a finalização da instalação e configuração da solução
adquirida.

14.2

Essa transferência deverá capacitar os técnicos do INEP e das unidades
participantes para conseguir interpretar os manuais técnicos,

a estrutura e a interoperabilidade de hardware e
manutenções preventivas e corretivas,

compreender

software,

realizar

instalar/reinstalar/reconfigurar,

operar terminais de acesso de forma a realizar testes e configurações em todos
os elementos

envolvidos,

no sistema, configurar os
gerência, bem como

gerar relatórios sobre os dados

armazenados

requisitos funcionais e operacionais do sistema de

utilizar corretamente as potencialidades

de todos os

aplicativos.
14.3

A transferência de tecnologia deverá ser ofertada para 02 (dois) técnicos
de cada Instituição dentro de suas dependências.

15 DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1

Durante a vigência do contrato de fornecimento com prestação de
garantia

de

funcionamento,

os

serviços

de

suporte

técnico

serão

acompanhados e

fiscalizados

Infra-Estrutura e

Serviços do INEP, e pelas áreas responsáveis das

unidades

participantes,

por servidor da Coordenação-Geral de

designados

com

essa

finalidade,permitida

a

contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los de informações
pertinentes a essa
15.2

atribuição;

O representante do INEP e das unidades participantes anotarão em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos

itens adquiridos e a execução dos serviços mencionados,
for necessário à regularização das faltas ou defeitos
15.3

A

empresa

vencedora

deverá

manter

determinando o que
observados;

preposto

para

representá-la

durante o fornecimento dos produtos e a execução dos serviços ora
tratados, desde que aceito pelo INEP e pelas unidades participantes;
15.4

As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos
representantes deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil

para a adoção das
16

medidas convenientes.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
16.1 Além de outras obrigações previstas neste Termo, o INEP e as
unidades participantes obrigam-se a:
16.1.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham
a ser solicitados pelos técnicos da empresa vencedora;
16.1.2 Efetuar os chamados de suporte técnico e avaliar sua
execução, promovendo as medidas cabíveis para que os

serviços sejam executados em conformidade com as
especificações técnicas constantes deste Termo de
Referência;
16.1.3 Fiscalizar a execução dos serviços por intermédio de técnico
formalmente designado pela Coordenação-Geral de InfraEstrutura e Serviços do INEP e pelas áreas responsáveis das
unidades participantes;
16.1.4 Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou
preposto da empresa vencedora, que embarace a fiscalização
ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou
incompatível com o exercício das funções que lhe foram
atribuídas;
16.1.5 Verificar a regularidade junto ao SICAF antes de cada
pagamento;
16.1.6 Efetuar o pagamento à empresa vencedora de acordo com a
forma e prazo estabelecidos, exigindo a apresentação de Notas
Fiscais/Faturas e o atendimento de providências necessárias ao
fiel desempenho das obrigações aqui mencionadas;
16.1.7 Permitir que somente pessoas autorizadas pela licitante
vencedora prestem assistência técnica;
16.1.8 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela licitante vencedora com relação ao objeto da
licitação.
16.2 Além de outras obrigações previstas neste Termo de Referência, a
empresa vencedora obriga-se a:
i. Dar integral cumprimento à sua proposta, a qual passa a integrar o
contrato a ser firmado, independentemente de transcrição;
ii. Apresentar garantia contratual correspondente à 5%(cinco por cento) do
valor global do Contrato, na forma do art. 56, parágrafo 1º, da Lei nº
8.666/93;
iii. Fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto,
cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente de sua culpa ou dolo, na
execução do fornecimento e na execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, independentemente do controle e
fiscalização exercidos pelo INEP e pelas unidades participantes;

iv. Cumprir os prazos estabelecidos, sob pena de aplicação de multa e
demais cominações pelo Inep e unidades participantes, conforme item 17
deste Termo;
v. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento e a execução
dos serviços sem prévia e expressa anuência do Inep e das unidades
participantes;
vi. Utilizar, nos serviços, mão-de-obra qualificada e tecnicamente habilitada,
certificada pelo fabricante da solução, para o fim a que se destina.
Suportar todos os encargos envolvidos na prestação dos serviços, tais
como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições,
indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. Não podendo atribuir ao
INEP qualquer ônus ou responsabilidade, por via administrativa ou judicial,
pelas obrigações oriundas da execução do objeto do contrato a ser
firmado;
vii. Comunicar à Coordenação-Geral de Infra-Estrutura e Serviços do INEP e
as áreas responsáveis das unidades participantes qualquer anormalidade
de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
viii. Informar o nome do Responsável pelos serviços e o número de telefone
para contato a fim de atender as solicitações do INEP e das unidades
participantes;
ix. Responder e ressarcir o INEP e as unidades participantes, ou terceiros por
eventuais danos ou prejuízos causados inclusive por seus empregados ou
prepostos, na execução dos serviços;
x. Responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus
empregados alocados aos serviços, dos documentos e/ou informações
que lhe chegarem ao conhecimento por força da execução do contrato,
não podendo divulgá-lo, sob qualquer pretexto;
xi. Manter durante o período de vigência do contrato a ser firmado, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
xii. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou
prejuízos causados à Contratante e a terceiros;
xiii. Iniciar a execução dos serviços imediatamente após a assinatura do
Contrato;

xiv. Interromper de imediato a execução de serviços ruidosos sempre que
solicitado pela Fiscalização;
xv. Serão de uso obrigatório todos os equipamentos exigidos por regramento
oficial, federal ou local, que disponha sobre proteção ao trabalhador contra
acidentes do trabalho, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora
NR-10 e 18;
xvi. Fornecer à Fiscalização relação nominal dos funcionários informando os
respectivos números de Registro Geral do documento de identidade e
cópia da CPTS, de todo o pessoal envolvido diretamente na execução da
instalação, configuração e teste dos equipamentos adquiridos, em até 24 h
após o recebimento da nota de empenho;
xvii. Compete à empresa contratada a execução, às suas expensas, de todo e
qualquer

serviço

necessário

à

completa

execução

e

perfeito

funcionamento do objeto da contratação, mesmo quando o projeto e/ou
caderno de especificações apresentarem dúvidas ou omissões que
possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. Não caberá à
Contratada, alegação de desconhecimento ou omissões em orçamento.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1

Pela inexecução total ou parcial do instrumento de contrato,
o

INEP

poderá,

garantida

a

prévia

defesa,

aplicar

à

empresa vencedora as seguintes sanções:
17.1.1 Advertência escrita;
17.1.2. Multas:
a) de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia
sobre o valor do fornecimento com atraso, quando a
empresa vencedora, sem justa causa, deixar de cumprir,
dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A
partir do décimo dia de atraso, essa multa será aplicada
em dobro e, decorridos 30 (trinta) dias de atraso, o INEP
e as unidades participantes poderão decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da
inexecução total do respectivo objeto, aplicando, na
hipótese de inexecução total, apenas a multa prevista na
alínea "b";
b) de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas
hipóteses de rescisão contratual por inexecução total do

contrato, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais, quando o
fornecimento com prestação de serviços for inferior a
50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o
atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", e/ou quando o fornecimento
e/ou serviços forem prestados fora das especificações
constantes do Termo de Referência e da proposta da
empresa vencedora;
17.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo
prazo não superior a 2 (dois) anos.
17.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
17.2 O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa vencedora
poderá ser descontado de acordo com o estabelecido, ou ainda, a
critério do Inep e das unidades participantes e respeitado o princípio
do contraditório e ampla defesa, da garantia prevista no contrato, ou
dos pagamentos, ou recolhidas à conta Única do Tesouro Nacional em
favor do INEP e das unidades participantes, no prazo de 10(dez) dias
corridos contados a partir do recebimento da notificação, ou ainda, se
for o caso, poderão ser cobradas judicialmente, nos termos dos
parágrafos 2º e 3º, do art. 86 da Lei 8.666/93.
17.3

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos para o recolhimento de
multa, ao débito será acrescido 1% (um por cento) de mora por
mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do
débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias
após a data da notificação e, após este prazo, o débito poderá ser
cobrado judicialmente.

17.4

No caso de a empresa vencedora ser credora de valor suficiente, o
Inep e as unidades participantes poderão proceder ao desconto da
multa devida na proporção do crédito.

17.5

Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos
eventualmente devidos, responderá a empresa vencedora pela sua
difeença, podendo ser esta cobrada judicialmente.

17.6

As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá
a

empresa

vencedora

de

ser

acionada

judicialmente

pela

responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao Inep e as
unidades participantes, decorrentes das in frações cometidas.
18. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO
A Contratada deverá fornecer e instalar os itens descritos no Encarte “A”,
objeto deste Termo de Referência, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir
da data de assinatura do contrato.
19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
A empresa contratada deverá apresentar ao Contratante no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de
garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do
Contrato, cabendo-lhe optar dentre as modalidades de caução em dinheiro ou títulos
da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária.
20. DO PAGAMENTO
20.1

O pagamento será feito mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura

correspondente, após a conclusão dos serviços de instalação dos componentes
adquiridos e conclusão bem sucedida da transferência de tecnologia mediante o
atestado de aceite dado pela Coordenação-Geral de Infra-estrutura e Serviços do
INEP e áreas responsáveis das unidades participantes.
20.2

Para a realização do pagamento de que trata este item, a licitante vencedora
deverá fazer constar da Nota Fiscal emitida sem rasura, em letra legível, o

nome do Banco, o número da conta bancária e a respectiva Agência e atender às
exigências do art 36 da IN 02 de 30 de abril de 2008.
21. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

•

De acordo com pesquisas de preços efetuadas no mercado, o custo
médio dos 50 (cinqüenta) servidores para o Inep é de R$
6.488.832,50 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil,
oitocentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos).

•

O custo médio da aquisição inicial de 20 (vinte) servidores para o
Inep foi estimado em R$ 2.595.533,00 (dois milhões, quinhentos e
noventa e cinco mil quinhentos e trinta e três reais), conforme a
Planilha de Custo Estimado constante do Encarte F deste Termo de
Referência e as propostas anexas.

•

Do FNDE o custo estimado é de R$ 2.595.533,00 (dois milhões,
quinhentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e três reais).

O recurso orçamentário para atender a despesa do Inep está previsto no
Orçamento Geral do INEP – Ação 2000 – PTRES 021111.
O recurso das outras unidades participantes está na declaração anexada
ao processo encaminhado pelo Ordenador de Despesas.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1

As disposições e especificações contidas neste Termo de Referência
parte integrante do contrato, devendo ser observadas e atendidas

serão
em

sua

plenitude, cabendo a aplicação de penalidades no descumprimento
qualquer dos seus
22.2

itens e no que couber a IN

de

02 de 30 de Abril de 2008.

A existência de Fiscalização não diminui ou atenua a responsabilidade da

Contratada pela execução de qualquer serviço.
22.3

A Fiscalização deverá recusar qualquer serviço executado fora das
condições contratuais ou do bom padrão de acabamento.

22.4

O INEP e as unidades participantes poderão, a seu exclusivo critério,
solicitar à Contratada a substituição de qualquer profissional vinculado a
essa, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da

julgados

repartição ou

ao interesse da Administração Pública.
22.5

Todos os equipamentos adquiridos deverão ser novos e de fabricação
recente, podendo a Fiscalização exigir as notas fiscais e comprovantes
de aquisição.

22.6

Se julgar necessário, o INEP e as unidades participantes poderão
solicitar da Contratada a apresentação de informação por escrito dos

de origem dos itens adquiridos.

locais

22.7

Não será permitida, por parte da empresa vencedora, a subcontratação dos

serviços objeto deste Termo de Referência.

(Original assinado por)
Francisco Edilson de Carvalho Silva
Coordenador-Geral de Infra-Estrutura e Serviços
De acordo. Aprovo conforme disposto no inciso II, do Art. 9º do Decreto nº 5450/05.
(Original assinado por)
Bruno Adann Sagratzki Coura
Diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais

TERMO DE REFERÊNCIA
ENCARTE A
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS
Quantidade: 70 Servidores novos, idênticos e sem uso anterior. O modelo
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na
data de entrega da proposta.
SERVIDORES DE REDE
1. ARQUITETURA
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA
DOCUMENTAÇÃO
Servidor tipo Quad-Core de arquitetura x86
com exatamente 02 processadores físicos
Quad-Core.
Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com
altura mínima de 2U com trilhos, manuais e
quaisquer outros componentes necessários
para instalação em rack ofertados como
1.1
padrão do produto.
O servidor deve ser ofertado com fontes e
ventiladores redudantes (hot-plug ou hotswap).
Deverá possuir display ou leds acoplados no
painel frontal do servidor para indicar e
permitir monitorar as condições de seu
funcionamento.
O servidor deverá suportar os sistemas
operacionais: Red Hat Enterprise Linux,
1.2
VMWare, Suse e Windows em suas últimas
versões homologadas pelo fabricante do
servidor.
2. PROCESSADORES E PERFORMANCE
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
O servidor deverá ser fornecido com no mínimo 02
processadores com tecnologia Quad-Core,
originalmente desenvolvido para servidores.
2.1
O servidor deverá possuir chipset desenvolvido
para arquitetura de servidores, sendo ele do
fabricante do processador ou do fabricante do
equipamento.

2.2

2.3

Padrão de arquitetura do processador x86 de 32
bits com suporte à extensão 64 bits, com
tecnologia de fabricação de 45 nanômetros e
memória cache L3 i ntegrada ao processador.
O processador deve implementar mecanismos de
redução de consumo de energia e controle
automático para evitar superaquecimento que
possa danificá-lo.
O servidor ofertado deverá ter índice
SPECint_rate_base2006 auditado de no mínimo
192 pontos para dois processadores de tecnologia
Quad-Core.
Caso o servidor ofertado não esteja auditado com
a quantidade de processador solicitado e/ou com
frequência de processador diferente para
atingimento da pontuação solicitada, deverá ser
aplicada fórmula
SPECint_rate_base2006_estimado =
(SPECint_rate_base2006_auditado *
(clock_processador_servidor_ofertado /
clock_processador_servidor_auditado)) / (número
de processadores ofertado / número de
processadores auditado).
Não será aceito para cálculo, indice
SPECint_rate_base2006 de servidor cuja
frequência de clock seja inferior à frequência do
clock ofertado.
Os índices SPECint_rate_base2006 utilizados
como referência serão validados junto ao site
www.spec.org
Não serão aceitas estimativas para modelos de
servidores não auditados.
O índice apresentado deverá ser baseado em
SPEC auditado para o mesmo modelo da família
de servidores (marca e modelo).

3. QUANTO A MEMÓRIA
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
Deverão ser fornecidos no mínimo 192GB de
memória RAM por servidor.
O chipset deverá suportar no mínimo memória
RAM do tipo DDR3 com frequência igual ou acima
3.1
de 800MHz.
O servidor ofertado deve oferecer suporte aos
recursos de Advanced ECC ou similar, lockstep e
memory mirroring.

4. QUANTO AOS DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO E MIDIAS
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
No mínimo 01 controladora para controle dos
discos rígidos.
Onboard e/ou offboard de acordo com o padrão
de slots solicitado.
Deverá possuir canais suficientes para o controle
dos discos rígidos previstos no item 4.2.
Padrão SAS ou superior.
Memória cache implementada na controladora
4.1
com no mínimo de 256MB com bateria.
Taxa de transferência de dados de no mínimo
3Gb/s.
Deverá possibilitar a implementação dos níveis de
RAID 0, 0 + 1 ou 1+0, 1 e 5.
As funcionalidades de array devem ser
implementáveis e configuráveis por hardware
através de utilitário específico.
Mínimo de 08 baias hot-plug ou hot-swap
disponíveis para discos SAS ou superior.
No mínimo 04 discos rígidos por servidor.
Tipo hot-pluggable ou hot-swappable de no
mínimo 2.5” (polegadas).
Capacidade mínima de armazenamento por disco
4.2
de 146GB.
Velocidade de rotação mínima de 15000 RPM
SAS.
Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor
Analysis Report Test) ou equivalente incorporado,
atrelado à controladora de disco e a software de
gerenciamento.
Possuir 01 (uma) unidade de leitura DVD-ROM
4.3
por servidor.
Deve ser do tipo interno ao gabinete.
5. QUANTO ÀS INTERFACES DE REDE
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
A solução ofertada deve possuir, no mínimo, 02
(duas) interfaces de rede Gigabit Ethernet dual
port, com suporte aos protocolos , IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, bem como suporte
aos recursos TOE nativamente.
Tais interfaces de rede podem ser ofertadas como
5.1
onboard (embutidas ao próprio servidor) ou em
slots adicionais, desde que atendendo às
especificações solicitadas.
As interfaces de rede do servidor ofertado deverão
suportar o protocolo iSCSI, de forma nativa, ou
através da adição de licenças de software para
futura implementação;

As placas de rede ofertadas devem suportar o
recurso de Teaming (NIC teaming), entre todas as
interfaces ofertadas;
04 (quatro) interfaces de rede 10 Gigabit com as
seguintes características:
04 (quatro) interfaces de rede 10 Gigabit com as
seguintes características:
Portas SFP+ acompanhadas de transceivers SR
com portas LC (caso as placas de rede 10GbE
não sejam fornecidas com os módulos SFP
padrão Short Range - 10Gb SR SFP+).
Ser conectada em 8 Lane (x8) PCI Express
6. SLOTS DE EXPANSÃO
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
6.1
Padrão 64bit PCI-X ou PCI-Express ou superior
7. FONTES DE ALIMENTAÇÃO
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
O servidor deverá ser fornecido com todas as
fontes de alimentação com redundância, sendo
hot-plug ou hot-swap, para automaticamente
7.1
substituir fonte de alimentação principal em caso
de falha, mantendo assim o seu funcionamento
sem perda de performance.
Faixa de tensão de entrada de 100VAC a 240VAC
e frequencia de 50Hz a 60Hz, capaz de sustentar
a configuração máxima do servidor.
Deverão ser fornecidos cabos de alimentação com
plugue de 3 pinos para cada fonte de alimentação
fornecida.
7.2
Os cabos de energia elétrica devem ser no padrão
IEC C 13/C14
Deverão ser fornecidos 5 cabos CAT6a com
7.3
comprimento mínimo de 3m – por equipamento;
Deverão ser fornecidos 4 cabos em fibra ótica
com conector LC-LC com tamanho mínimo de 2m
– por equipamento;
As placas de rede 10GbE deverão ser fornecidas
com os módulos SFP padrão Short Range (10Gb
SR SFP+)
8. VENTILAÇÃO
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
Deverão ser fornecidos todos os ventiladores com
redundância, sendo todos hot-plug ou hot-swap,
8.1
necessários para a refrigeração do sistema inte rno
do servidor na sua configuração máxima.
9. GABINETES
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
9.1
O servidor deverá ser fornecido montado em

gabinete próprio ou racks.
10. SISTEMA OPERACIONAL E CERTIFICADOS
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
Certificação VmWare - O modelo do servidor
ofertado deve ser totalmente compatível com o
software de virtualização VmWare, na versão
mínima vSphere 4 ou superior, através de
pesquisa ao link :
http://www.vmware.com/resources/compatibility/pd
f/vi_systems_guide.pdf
Certificação RedHat - O modelo do servidor
ofertado deve constar na lista de equipamentos
certificados pela Red Hat, possuindo o Red Hat
Hardware Catalog no mínimo na versão 5 ou
superior, a pesquisa poderá ser feita através do
10.1
link: http://hardware.redhat.com/hcl/
Certificação Suse - O modelo do servidor ofertado
deve constar na lista de equipamentos certificados
pela Novell Suse, possuindo certificação para no
mínimo a versão enterprise 10 ou superior, a
pesquisa poderá ser feita através do link:
http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp
Certificação Microsoft - O modelo do servidor
ofertado deve constar na lista de equipamentos
que possuem CERTIFIED SERVERS FOR
Windows Server 2008 R2 do Windows Server
Catalog, através de pesquisa ao link:
http://www.windowsservercatalog.com
11. PORTAS DE COMUNICAÇÃO
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
Todos os conectores das portas de entrada/saída
de sinal devem ser identificados pelos nomes ou
símbolos.
11.1
No mínimo 01 (uma) porta Serial.
No mínimo 02 (duas) portas de vídeo padrão
DB15.
No mínimo 05 portas USB 2.0
12. ACESSO REMOTO
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
O servidor deve oferecer a funcionalidade de
acesso remoto ao sistema operacional via
browser.
Permitir boot e reboot remoto.
Acesso a console com criptografia e segurança.
12.1
Acesso a console gráfica do servidor, mesmo em
falha de sistema operacional.
Definição de senhas e criptografia para clientes
remotos.
Visualização de POST durante a inicialização.

12.2

12.3

12.4

12.5

Permitir a configuração da BIOS.
Deve permitir a configuração remota do
equipamento através de midia virtual (CD, DVD,
etc)
O equipamento ofertado deverá possuir uma porta
dedicada, com conector RJ-45, para
gerenciamento remoto do mesmo, não sendo
essa interface nenhuma das controladoras de
rede especificadas.
Deverá permitir a criação de, no mínimo, 12
contas de usuários, com customização de
privilégios, e/ou a integração à base de usuários
existente (Active Directory ou algum outro diretório
compatível com LDAP).
Todas as exigências desse item deverão ser
atendidas mesmo que para tal seja necessário
fornecimento de softwares específicos para a
controladora de gerenciamento remoto.
Permitir mínimo de 04 (quatro) usuários o acesso
simultaneo, independente da localização, para
melhor gerenciamento do servidor.
Deverá haver suporte para o envio dos alertas de
hardware através de modem dedicado ou através
de acesso Internet direto para o fabricante do
servidor, utilizando recurso de VPN ou similar. A
Contratante definirá qual das duas alternativas
deverá ser adotada, durante o processo de
instalação do equipamento.
O serviço de monitoramento deverá estar
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Hardware deverá possuir suporte completo a
IPMI,
conforme
http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_Platform_Ma
nagement_Interface
Será aceito que o software de monitoração do
servidor seja executado a partir de uma console
de gerenciamento, que se comunique com o
servidor e faça o envio dos alertas de hardware.
O
INEP
disponibilizará
a
infra-estrutura
computacional necessária para a implementação
do software de monitoramento (hardware e
sistema operacional)."

13. CONTROLADORA DE VÍDEO
ITEM
DESCRIÇÃO
O servidor ofertado deve possuir controladora de
vídeo dedicada, de no mínimo 16MB de memória.
13.1
A controladora ofertada deverá ser parte nativa do
servidor. Desta forma, não será permitida que a

PÁGINA DOCUMENTAÇÃO

mesma ocupe um slot do servidor.
Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024 pixels.
14. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de
Avaliação de Conformidade emitido por um órgão
credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar,
comprovando que o SERVIDOR está em
conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of
Information Technology Equipment Including
Eletrical Business Equipment), para segurança do
14.1
usuário contra incidentes elétricos e combustão
dos materiais elétricos.
O equipamento ofertado deverá possuir certificado
e estar em conformidade com as normas
CISPR22 – Classe A ou FCC – Classe A, para
assegurar níveis de emissão eletromagnética.
15. RESPONSABILIDADE COM O MEIO AMBIENTE
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
O modelo ofertado deve estar em conformidade
com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous
Substances), isto é, ser construído com materiais
15.1
que não agridem o meio ambiente.
O fabricante deverá possuir comprovadamente
certificação ISO 14001 – Gestão Ambiental
16. GARANTIA, SUPORTE E INSTALAÇÃO
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
Serviços de suporte e assistência técnica para
HARDWARE, gerenciados pelo fabricante da
solução e prestados pelo mesmo ou sua rede
autorizada de serviços, nos locais onde os
equipamentos estiverem instalados ("on-site"),
incluindo o fornecimento de peças originais de
reposição (exceto peças consumíveis, quando
aplicável, de acordo com o manual do fabricante)
e demais reparos necessários, por um período de
36 meses, no regime 24 x 7, 24 (vinte e quatro)
16.1
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, incluindo
feriados e finais de semana.
Todos os chamados serão gerenciados e
atendidos pela central de atendimento do
fabricante da solução através de número
telefônico 0800 ou equivalente à ligação gratuita,
em língua portuguesa, fornecendo neste momento
o número, data e hora de abertura do chamado.
Este será considerado o início para contagem dos
prazos estabelecidos.
Todas as solicitações feitas deverão ser

registradas em sistema informatizado para
acompanhamento e controle da execução dos
serviços.
O tempo de solução ou te mpo para reparo para
“hardware”, que compreende o tempo entre a
abertura do chamado técnico até a sua efetiva
solução deverá ocorrer em até 06 (seis) horas
para as localidades distantes até 80 km da capital
do estado ou em até 30 horas para as demais
localidades, ambos os tempos contados a partir
da abertura do chamado técnico na central
telefônica.
A Contratada deverá disponibilizar sem custo
adicional uma ferramenta que ofereça
monitoramento remoto com notificação/alerta e
abertura automática de chamado.
A Contratada deverá disponibilizar acesso a um
portal web no qual poderá ser extraído relatórios
com os chamados abertos, consulta sobre
produtos do fabricante, downloads de drivers,
firmwares se disponíveis e acesso a "chat" online
para eventuais dúvidas da garantia ofertada.
Deverá ofertar serviço de instalação física em
horário comercial.
17. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FÍSICA E ELÉTRICA
ITEM
DESCRIÇÃO
PÁGINA DOCUMENTAÇÃO
O itens contidos neste termo de referência devem
ser fisicamente instalados e testadas no Rack,
incluindo a realização do cabeamento de
alimentação.
Os equipamentos deverão ser entregues à
contratante, instalados e testados no rack.
17.1
Deverá ser realizado pré-site logistico previamente
para realizar a entrega e movimentação do
material até o destino final.
Deverá alocar técnico para desembalagem,
conexão elétrica para energização do ambiente.
18. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS
ITEM
DESCRIÇÃO
Deverá possuir sensores (hardware) de
temperatura e de fonte de energia e estar em
condições de exercer monitoramento ativo dessas
variáveis.
18.1
Deverá vir acompanhado software específico para
realizar a instalação do sistema operacional e dos
drivers de todos os dispositivos opcionais que o
acompanham (do mesmo fabricante do servidor).
Não será necessário o fornecimento de Sistema

PÁGINA DOCUMENTAÇÃO

Operacional.
Deverá vir acompanhado de software de
gerenciamento, do próprio fabricante do
equipamento, com integração total entre agentes
de hardware, e com as seguintes características:
• Localização e identificação de
servidores e desktops tando do
mesmo fabricante quanto de
terceiros, através de snmp, dmi,
wbem, wmi ou ipmi 2.0.
• Envio de alertas através de e -mail.
• Acesso via console WEB com
possibilidade de definição de direitos
administrativos.
• Identificação e envio automático de
mensagens de alerta em casos de
pré-falha de processador, memória
ou disco rígido.
• Permitir geração de relatórios
incluindo contrato e garantia dos
equipamentos.
Deverá vir acompanhado de documentação
completa, original do fabricante, em papel, DVD
ou CD.
Para fins de comprovação das características
técnicas do equipamento deverão ser incluídos na
proposta técnica todos os catálogos, folders,
manuais ou declarações do fabricante que
comprovem todos os itens constantes neste
anexo.
O licitante deverá informar na proposta: marca,
modelo e o fabricante do equipamento, bem
como, descrever tecnicamente o produto ofertado,
sendo ainda necessário apresentar uma lista
informando todos os part numbers dos servidores,
peças, acessórios, componentes e serviços
contratados com as suas respectivas quantidades.

TERMO DE REFERÊNCIA
ENCARTE B
MODELO DE TERMO DE VISTORIA
(logomarca da empresa em papel timbrado)
Pela presente, declaro conhecer e compreender por inteiro o teor do Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 14/2010, cujo objeto é aquisição de servidores
de alto desempenho com seus respectivos acessórios para serviço de Sistema
Gerenciador de Banco de Dados conforme especificações mínimas constantes
do Termo de Referência e Anexos, contemplando instalação, suporte técnico e
atualização de versões, bem como transferência de tecnologia de operação da
solução, para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, localizado no Setor de
Rádio e Televisão Sul 701 Quadra 03 – Bloco M em Brasíl ia-DF, e para o FNDE
localizado no SBS Quadra 02 Bloco F Edicío FNDE, 2SS, CGETI, conforme minuta e
encartes constantes do Termo de Referência.
Declaro, igualmente, ter visitado os locais para cumprimento das obrigações
objetivo desta licitação, não encontrando neles qualquer impedimento à execução do
objeto supracitado.
Empresa: _____________________________________________________
C.N.P.J. (MF): __________________________ Tel/Fax: ________________
Endereço: _____________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________
Responsável Técnico da Empresa: _________________________________
Registro do Responsável técnico, CREA nº: ___________________________
Brasília-DF, ____ de ____________ de 2010.
_______________________________________________
(Nome, identidade e assinatura do Responsável Técnico da Empresa)
__________________________________________________
(Nome e assinatura do Responsável pela Fiscalização do INEP ou da Unidade
Participante)

TERMO DE REFERÊNCIA
ENCARTE C
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

A Empresa <NOME DA EMPRESA> vem, por meio desta, registrar
como referência para este certame os preços dos equipamentos/serviço
listados na planilha abaixo:

Descrição
Quantidade
Valor Unitário
Servidor
R$ 0,00
TOTAL (MENOR PREÇO GLOBAL)

Valor
R$ 0,00
R$ 0,00

Brasília, ____ de _________________de 2010.
Responsável pela Empresa

TERMO DE REFERÊNCIA
ENCARTE D
TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO (TAP)
A Coordenação Geral de Infra-estrutura e Serviços - DTDIE/INEP
encaminha à empresa <NOME DA EMPRESA CONTRATADA>, o
TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO, referente a entrega dos seguintes
equipamentos:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

MARCA

MODELO

DATA DE
ENTREGA

Brasília, ____ de _________________de 2010.

Gestor do Contrato
Coordenador de Infra Estrutura – DTDIE/INEP
Assinatura/Carimbo

TERMO DE REFERÊNCIA
ENCARTE E
TERMO DE ACEITE DEFINITIVO (TAD)

A Coordenação Geral de Infra-estrutura e Serviços - DTDIE/INEP
encaminha à empresa CONTRATADA <NOME DA EMPRESA
CONTRATADA>, o TERMO DE ACEITE DEFINITIVO, referente à
INSTALAÇÃO (STARTUP) E TESTES dos seguintes equipamentos:

DESCRIÇÃO
Servidor
Garantia e Suporte
(anos)

QUANTIDADE

MARCA

MODELO

Brasília, ____ de _________________de 2010.

NOME GESTOR DO CONTRATO
Coordenação Geral de Infra-estrutura e Serviços – DTDIE/INEP
Assinatura/Carimbo

TERMO DE REFERÊNCIA
ENCARTE F
Estimativa de Custos Total e Aquisição Inicial
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Pregão Eletrônico nº ****/2010
DTDIE / INEP
(------------------------------), como representante devidamente constituído de (identificação
completa da licitante ou consórcio), doravante denominada (licitante/consórcio), para o fim
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta apresentada para participar da (identificação da licitação), foi elaborada de
maneira independente (pelo licitante/consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio
ou qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou qualquer
pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto à participar
ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
----------------, em-----de--------------------------de------_______________________________________
(representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2010
PROCESSO Nº 23036.000965/2010-71
Aos xxxxxxx dias do mês de xxxxxxx do ano de dois mil e xxxxx, O
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA - INEP, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei nº 9.448/97, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.678.363/0001-43, com sede
no SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, em Brasília - DF, neste
ato representado por seu Presidente, Sr. JOAQUIM JOSÉ SOARES NETO,
nomeado pela Portaria CC/PR nº 634/09, publicada no Diário Oficial de 04/01.2010,
portador da Carteira de Identidade nº 514.041, SSP/SP, CPF nº 355.925.271-34,
endereço no SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, em Brasília DF, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS nº ____/2010, publicado no DOU do dia ................, e a respectiva
homologação, conforme fls. ______ do Processo nº 23036.000965/2010-71,
RESOLVE registrar os preços, em face da classificação das propostas
apresentadas pelas empresas, abaixo qualificadas, atendendo as condições
previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de
Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/93 e
10.520/2002, e suas alterações, Decretos nºs 3.931/2001, 3.555/2000 e 5.450/2005,
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 e em conformidade com as disposições a seguir.
1º lugar: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ nºxxxxxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo
seu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, Portador da Carteira
de Identidade nº xxxxxx, expedida pela x/xx, CPF nºxxxxxx, residente e
domiciliado naxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2º lugar: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ nºxxxxxxxxxxx.
3º lugar: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ nºxxxxxxxxxx.
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1 – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, visando a
aquisição de computadores servidores para Sistema Gerenciador de Banco de
Dados com seus respectivos acessórios contemplando instalação, suporte técnico e
atualização de versões, bem como transferência de tecnologia de operação dos
equipamentos, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de
Referência e encartes, Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2010, e seus
Anexos, e Proposta da CONTRATADA, que integram o presente instrumento, como
se nele transcritos estivessem.
Item
1

ESPECIFICAÇÃO

Unidade Quant

Classificação
por Empresa
1ª
2ª
3ª

Valor
Unitário

Valor
Total

2 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da sua assinatura.
O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é improrrogável.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o INEP não
será obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3 – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.
Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente,
poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente registrado será convocado pelo INEP para alteração,
por aditamento, do preço da Ata.
4 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia
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consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666/93, no Decreto nº 3.931/01 e na IN do extinto MARE nº 8, de 04 de dezembro
de 1998 e IN-SEAP nº 04, de 8 de abril de 1999, relativas à utilização do Sistema de
Registro de Preços.
5 – ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DO INEP/DTDIE ÓRGÃO GERENCIADOR
Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e
administração do SRP, e ainda o seguinte:
I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os
órgãos e entidades para participarem do registro de preços;
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de
consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados
para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
III - promover todos os atos necessários à instrução processual para a
realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das
justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;
IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos
valores a serem licitados;
V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a
ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e Termo de Referência;
VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes,
tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos
participantes;
VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação,
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes da Ata;
VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos
preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado
na Ata de Registro de Preços; e
IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informálos das peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a
qualificação mínima dos respectivos gestores indicados.
6 – ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão participante do registro de preços será responsável pela
manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o
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encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma
de contratação e respectivas especificações ou Termo de Referência, nos termos da
Lei nº 8.666, de 1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no
registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados
pela autoridade competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser
licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e
III - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as
respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de
seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o
procedimento licitatório.
§ 4º Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, além das
atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete:
I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando,
posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a
contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos
valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto
à sua utilização;
III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos
ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e
também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem
dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou
prestação de serviços;
V - os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da
necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a
serem praticados.

7- DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S)
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Constituem obrigações da(s) empresa(s):
a) dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência, Edital do
Pregão Eletrônico nº 14/2010 e nesta Ata;
b) manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a
vigência do Contrato;
c) comunicar a Coordenação Geral de Infra-estrutura e Serviços - DTDIE/INEP,
por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;
d) executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais,
observando sempre os critérios de qualidade dos serviços a serem prestados;
e) possuir técnicos devidamente qualificados/treinados pelo fabricante do
equipamento para execução, instalação e testes dos equipamentos;
f) efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com as especificações e
demais condições previstas no Termo de Referência;
g) cumprir fielmente o que estabelece o Termo de Referência de forma que os
equipamentos a serem entregues e instalados estejam em perfeito funcionamento e
dentro das normas técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes;
h) assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes do fornecimento dos equipamentos objeto do Termo de Referência;
8 - DO PAGAMENTO
O pagamento será feito mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, após a conclusão dos serviços de instalação dos componentes
adquiridos e conclusão bem sucedida da transferência de tecnologia mediante o
atestado de aceite dado pela Coordenação-Geral de Infra-estrutura e Serviços do
INEP e áreas responsáveis das unidades participantes.
Para a realização do pagamento de que trata este item, a licitante
vencedora deverá fazer constar da Nota Fiscal emitida sem rasura, em letra legível,
o nome do Banco, o número da conta bancária e a respectiva Agência e atender às
exigências do art 36 da IN 02 de 30 de abril de 2008.
Os pagamentos serão realizados por meio de Ordem Bancária, para
créditos em conta corrente até o 05 (cinco) dias úteis mediante a apresentação da
Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada e, ainda, dos comprovantes
de recolhimento dos encargos sociais e, quando for o caso, de multas aplicadas.
Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura
será objeto de correção pelo Fornecedor e haverá, em decorrência, suspensão do
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.
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Ao INEP reserva -se o direito de suspender o pagamento se o serviço
for executado em desacordo com as especificações constantes deste instrumento.
9 - DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA
Será celebrado contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s) com prazo de
vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
A(s) Vencedora(s) deverá fornecer e instalar os itens descritos no Encarte
“A”, obje to do Termo de Referência, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados a
partir da data da assinatura do Contrato.
10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e
ampla defesa:
a) A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
-o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
b) Por iniciativa do INEP, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela
decorrentes;
- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- não retirar a respectiva nota de emprenho ou instrumento equivalente,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
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Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o INEP fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a
nova ordem de registro.
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecução parcial ou total das condições previstas nesta Ata
poderão ser aplicadas ao inadimplente as sanções de que tratam os Arts. 86 a 88,
da Lei nº 8.666/93, além da multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da contratação, respeitados os direitos do contraditório e da ampla defesa.
A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui a possibilidade
de aplicação das outras sanções previstas no item 25 do Edital do Pregão Eletrônico nº
14/2010, inclusive, responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos
causados à Administração.
12– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta Ata, correrão a
conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para os exercícios
2010, a cargo do INEP e Órgãos participantes, cujos programas de trabalho e
elemento de Despesa específico constarão da respectiva Nota de Empenho .
13 – DO FORO
É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília - DF
para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de
Registro de Preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente
Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na
presença das duas testemunhas abaixo, que o tudo assistiram.
Brasília-DF,

de

de 2010.

Pelo CONTRATANTE
Pela CONTRATADA

Razão social do fornecedor

(assinatura)
(Nome legível do representante legal da
empresa, RG e órgão expedidor)

69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar. CEP: 70340-909
CNPJ. 01.678.363/0001-43
(61) 2022-3236 / 3240 / 3235 – Fax. 2022-3249
e-mail: pregao@inep.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2010 – DTDIE/INEP
REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

70

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar. CEP: 70340-909
CNPJ. 01.678.363/0001-43
(61) 2022-3236 / 3240 / 3235 – Fax. 2022-3249
e-mail: pregao@inep.gov.br

ANEXO IV
MINUTA
PROCESSO N.º 23036.000965/2010-71
CONTRATO Nº
/2010.

CONTRATO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM, DE UM LADO, O
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA - INEP E, DE OUTRO, A
EMPRESA ......................., PARA OS FINS
QUE ESPECIFICA.

O
INSTITUTO
NACIONAL
DE
ESTUDOS
E
PESQUISAS
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA - INEP, Autarquia Federal vinculada ao
Ministério da Educação, conforme a Lei nº 9.448/97, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
01.678.363/0001-43, com sede no SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede
do Inep, em Brasília - DF, neste ato representado por seu Presidente, Sr. JOAQUIM
JOSÉ SOARES NETO, nomeado pela Portaria CC/PR nº 634/09, publicada no
Diário Oficial de 04/01.2010, portador da Carteira de Identidade nº 514.041, SSP/SP,
CPF nº 355.925.271-34, na qualidade de CONTRATANTE doravante denominado
simplesmente INEP e de outro lado, a Empresa ......................................., sediada na
.............., como CONTRATADA, qualidade pela qual passa a ser designada
doravante, inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........., neste ato representada por seu
..............., ..................... , portador da Carteira de Identidade n° ..............-SSP/.....,
CPF/MF n° ............................., residente na ........................., tendo em vista o que
consta no Processo nº 23036.000965/2010-71, resolvem celebrar o presente
contrato sob a forma de contratação indireta, no regime de empreitada por preço
unitário, complementar à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº ___/2010 – com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555, publicado no
DOU de 9 de agosto de 2000, na redação dada pelo Decreto n.º 3.784, de 6 de abril
de 2001, Decreto nº 3.931/2001, Decreto nº 5.450, publicado no DOU de 31 de maio
de 2005, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 6.204/2007, Lei nº 8.078/90 –
Código de Defesa do Consumidor, IN-MPOG nº 04/2009, e, no que couber, no
disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua atual redação e pelas
Cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Instrumento a aquisição de computadores
servidores para Sistema Gerenciador de Banco de Dados com seus respectivos
acessórios contemplando instalação, suporte técnico e atualização de versões, bem
como transferência de tecnologia de operação dos equipamentos, conforme as
especificações técnicas constantes do Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº
14/2010.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
O presente Termo vincula-se à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
decorrente do Edital do Pregão n° 14/2010 – DTDIE /INEP, nos termos do Processo
nº 23036.000965/2010-71, bem como à Proposta da CONTRATADA datada de......
de ............ de 2010.
Parágrafo Único – O Edital e o Termo de Referência compõem este instrumento
contratual independentemente da transcrição destes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO DO
OBJETO
As especificações dos produtos são aqueles constantes do Encarte A do
Termo de Referência e o quantitativo está expresso no Encarte F deste.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO
A Contratada deverá fornecer e instalar os itens descritos no Encarte “A” do
Termo de Referência, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da data de
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA
A Contratada deverá oferecer garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses
para os ite ns adquiridos, contados a partir da data de emissão de sua Nota Fiscal.
CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DURANTE O
PRAZO DE GARANTIA
A execução do serviço de suporte, de manutenção e atualização de
versões deverá ser realizada por profissional certificado pelo fabricante dos
equipamentos sem custos adicionais para o INEP, durante o período de garantia,
sendo indispensável a apresentação de documentação original do fabricante que
comprove a validade da certificação enquanto durar o contrato e a garantia, podendo
esta ser solicitada a qualquer momento .
Parágrafo Primeiro – O serviço de suporte técnico deverá ser realizado em regime
de 24x7, todos os dias do ano, no idioma português, devendo a empresa possuir
uma central de atendimento sem custos para o INEP e atender às chamadas do
usuário nos prazos que se seguem:
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a. Em no máximo 04 (quatro) horas para suporte telefônico, após a
abertura do chamado;
b. Em no máximo 04 (quatro) horas para suporte no local, após a
solicitação de correção de problemas.
c. Início do atendimento: hora da abertura do chamado técnico
d. Término do chamado: momento em que o(s) equipamento(s) torna-se
operacional e com todas as funcionalidades disponíveis para uso, com
ateste da Coordenação-Geral de Infra-Estrutura e Serviços do INEP
Parágrafo Segundo – Se o problema não for resolvido em no máximo 24 (vinte e
quatro) horas, a partir do registro do chamado, o equipamento deverá ser
integralmente substituído, sem ônus adicional para ao INEP, no prazo máximo de 30
(trinta) dias contados a partir do início do atendimento.
Parágrafo Terceiro – Se o problema não for resolvido em no máximo 10 (dez) dias,
a partir do registro do chamado, fica o INEP autorizado a contratar os serviços de
suporte técnico de outra empresa e cobrar da empresa fornecedora os custos
respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda da garantia dos equipamentos
adquiridos.
Parágrafo Quarto – Se o serviço de suporte for realizado por empresa(s)
representante(s) ou credenciada(s), a empresa vencedora somente poderá substituíla(s) com autorização expressa do INEP. A empresa substituta deverá possuir
capacidade técnica equivalente .
Parágrafo Quinto – Durante o período de vigência do contrato, quando for o caso,
todos os firmwares e softwares deverão ser atualizados a cada nova versão ou
correção, sem nenhum custo adicional para o INEP.
Parágrafo Sexto – Prestar assistência técnica, compreendendo manutenção
corretiva (a qualquer momento em que o sistema apresente pane, deficiência ou
dificuldade de operação) nos equipamentos.
Parágrafo Sétimo – Substituir quaisquer peças ou componentes defeituosos em um
prazo máximo de 16 (dezesseis) horas após o primeiro atendimento relativo ao
chamado.
Parágrafo Oitavo – Fornecer atualizações de software recomendadas para manter
o bom funcionamento das aplicações, sem ônus adicionais.
Parágrafo Nono – Assegurar que a substituição de equipamento, peça ou
componente defeituoso, em qualquer caso, seja feita por item equivalente, ou que
possua características superiores a estas, desde que homologadas pelo fabricante
como parte compatível da solução de armazenamento. As peças de substituição
devem ser novas, não sendo aceitas peças recondicionadas. A substituição de
componentes será considerada consumada, para todos os efeitos, após aceitação
formal pelo INEP, no prazo máximo de quatro dias úteis.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
Durante a vigência do contrato de fornecimento com prestação de garantia
de funcionamento, os serviços de suporte técnico serão acompanhados e
fiscalizados por servidor da Coordenação-Geral de Infra-Estrutura e Serviços do
INEP, e pelas áreas responsáveis das unidades participantes, designados com essa
finalidade,permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los de
informações pertinentes a essa atribuição.
Parágrafo Primeiro – O representante do INEP e das unidades participantes
anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento
dos itens adquiridos e a execução dos serviços mencionados, determi nando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Parágrafo Segundo – A empresa vencedora deverá manter preposto para
representá-la durante o fornecimento dos produtos e a execução dos serviços ora
tratados, desde que aceito pelo INEP e pelas unidades participantes.
Parágrafo Terceiro – As decisões e providências que ultrapassarem a competência
dos representantes deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para
a adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
As partes obrigar-se-ão a cumprir fielmente o presente contrato.
Parágrafo Primeiro - Além de outras obrigações previstas neste Contrato, o Inep
obriga –se a:
i.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos técnicos da Contratada;

ii.

Efetuar os chamados de suporte técnico e avaliar sua execução,
promovendo as medidas cabíveis para que os serviços sejam
executados em conformidade com as especificações técnicas
constantes do Termo de Referência;

iii.

Fiscalizar a execução dos serviços por intermédio de técnico
formalmente designado pela Coordenação-Geral de Infra-Estrutura e
Serviços do INEP e pelas áreas responsáveis das unidades
participantes;

iv.

Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da
empresa vencedora, que embarace a fiscalização ou, ainda, que se
conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das
funções que lhe foram atribuídas;

v.

Verificar a regularidade junto ao SICAF antes de cada pagamento;
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vi.

Efetuar o pagamento à empresa vencedora de acordo com a forma e
prazo estabelecidos, exigindo a apresentação de Notas Fiscais/Faturas
e o atendimento de providências necessárias ao fiel desempenho das
obrigações aqui mencionadas;

vii.

Permitir que somente pessoas autorizadas pela licitante vencedora
prestem assistência técnica;

viii.

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela licitante vencedora com relação ao objeto da licitação.

Parágrafo Segundo – Além de outras obrigações previstas neste contrato, a
Contratada obriga-se a:
i.

Dar integral cumprimento à sua proposta, a qual passa a integrar este
contrato, independentemente de transcrição;

ii.

Apresentar garantia contratual correspondente à 5%(cinco por cento)
do valor global do Contrato, na forma do art. 56, parágrafo 1º, da Lei nº
8.666/93;

iii.

Fiscalizar e responsabilizar-se pelo perfeito cumprimento do objeto,
cabendo-lhe, integralmente, o ônus decorrente de sua culpa ou dolo,
na execução do fornecimento e na execução dos serviços, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, independentemente do
controle e fiscalização exercidos pelo INEP e pelas unidades
participantes;

iv.

Cumprir os prazos estabelecidos, sob pena de aplicação de multa e
demais cominações pelo Inep e unidades participantes, conforme item
17 do Termo de Referência;

v.

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento e a
execução dos serviços sem prévia e expressa anuência do Inep e das
unidades participantes;

vi.

Utilizar, nos serviços, mão-de-obra qualificada e tecnicamente
habilitada, certificada pelo fabricante da solução, para o fim a que se
destina. Suportar todos os encargos envolvidos na prestação dos
serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras
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que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. Não
podendo atribuir ao INEP qualquer ônus ou responsabilidade, por via
administrativa ou judicial, pelas obrigações oriundas da execução do
objeto do contrato a ser firmado;
vii.

Comunicar à Coordenação-Geral de Infra-Estrutura e Serviços do INEP
e as áreas responsáveis das unidades participantes qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados
necessários;

viii.

Informar o nome do Responsável pelos serviços e o número de
telefone para contato a fim de atender as solicitações do INEP e das
unidades participantes;

ix.

Responder e ressarcir o INEP e as unidades participantes, ou terceiros
por eventuais danos ou prejuízos causados inclusive por seus
empregados ou prepostos, na execução dos serviços;

x.

Responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus
empregados alocados aos serviços, dos documentos e/ou informações
que lhe chegarem ao conhecimento por força da execução do contrato,
não podendo divulgá-lo, sob qualquer pretexto;

xi.

Manter durante o período de vigência do contrato a ser firmado, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

xii.

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou
prejuízos causados à Contratante e a terceiros;

xiii.

Iniciar a execução dos serviços imediatamente após a assinatura deste
Contrato;

xiv.

Interromper de imediato a execução de serviços ruidosos sempre que
solicitado pela Fiscalização;

xv.

Serão de uso obrigatório todos os equipamentos exigidos por
regramento oficial, federal ou local, que disponha sobre proteção ao
trabalhador contra acidentes do trabalho, obedecido ao disposto na
Norma Regulamentadora NR-10 e 18;

xvi.

Fornecer à Fiscalização relação nominal dos funcionários informando
os respectivos números de Registro Geral do documento de identidade
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e cópia da CPTS, de todo o pessoal envolvido diretamente na
execução da instalação, configuração e teste dos equipamentos
adquiridos, em até 24h após o recebimento da nota de e mpenho;
xvii.

Compete à empresa contratada a execução, às suas expensas, de
todo e qualquer serviço necessário à completa execução e perfeito
funcionamento do objeto da contratação, mesmo quando o projeto e/ou
caderno de especificações apresentarem dúvidas ou omissões que
possam trazer embaraços ao seu perfeito cumprimento. Não caberá à
Contratada,

alegação

de

desconhecimento

ou

omissões

em

orçamento.
CLÁUSULA NONA – DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
O INEP pagará à CONTRATADA o valor de R$........ (conforme a
proposta final vencedora) pelo fornecimento do objeto deste Contrato , correndo à
conta do Programa de Trabalho nº xxxxx, Fonte de Recursos nº xxx., Natureza de
Despesa xxxxxx, em razão do que foi emitida a Nota de Empenho n.º 2009NE.......
de .. de ..... de 2010, no valor de R$ ...... (........) em favor da CONTRATADA.
CLÁUSULA DEZ – DO PAGAMENTO
O pagamento será feito mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, após a conclusão dos serviços de instalação dos componentes
adquiridos e conclusão bem sucedida da transferência de tecnologia mediante o
atestado de aceite dado pela Coordenação-Geral de Infra-estrutura e Serviços do
INEP e áreas responsáveis das unidades participantes.
Parágrafo Primeiro – Para a realização do pagamento de que trata este item, a
licitante vencedora deverá fazer constar da Nota Fiscal emitida sem rasura, em letra
legível, o nome do Banco, o número da conta bancária e a respectiva Agência e
atender às exigências do art 36 da IN 02 de 30 de abril de 2008
Parágrafo Segundo – Os pagamentos serão realizados por meio de Ordem
Bancária, para créditos em conta corrente até o 05 (cinco) dias úteis mediante a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura discriminativa, devidamente atestada e, ainda,
dos comprovantes de recolhimento dos encargos sociais e, quando for o caso, de
multas aplicadas.
Parágrafo Terceiro – No caso de incorreção no documento de cobrança, este será
restituído à CONTRATADA para as correções solicitadas. Nesta hipótese, o prazo
de pagamento será contado da data da regularização do serviço ou do documento
fiscal, a depender do evento, não respondendo o INEP por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
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Parágrafo Quarto – O pagamento será realizado através de ordem Bancária, em
conta e agência bancária a ser especificada pela Contratada na Nota Fiscal/Fatura.
Parágrafo Quinto – Respeitadas as condições previstas no Edital, em caso de
atraso de pagamento, motivado pelo INEP, o valor devido deverá ser acrescido de
atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de
0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes formulas:

I = (TX /100)
365
EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
Parágrafo Sexto – A Ata de Registro de Preços e o contrato se adequarão de
imediato às condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou
Legislativo.
Parágrafo Sétimo – A irregularidade Fiscal da CONTRATADA ensejará a
suspensão do pagamento, limitada a medida a 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da notificação pela Contratada, após o que, em não havendo
regularização, o contrato poderá ser rescindido de pleno direito, fazendo jus a
CONTRATADA, tão-somente, ao pagamento decorrente de serviço executado;
Parágrafo Oitavo – O INEP não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou
outras instituições financeiras.
Parágrafo Nono – Em cumprimento à legislação em vigor, a Coordenação-Geral de
Orçamento, Finanças e Contabilidade do INEP reterá na fonte os tributos pertine ntes
às áreas federal, estadual, distrital ou municipal, e previdenciários que incidirem
sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica, conforme o caso.
Parágrafo Dez – Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal/Fatura eventual multa
aplicada pelo INEP, em razão de descumprimento de obrigações contratuais e/ou
legais.
Parágrafo Onze – Antes de efetuar qualquer pagamento, será verificada a
regularidade da CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de Cadastro de
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Fornecedores – SICAF (Certificado de Regularidade da Previdência, Certificado de
Regularidade do FGTS, Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União
e Certificado de Regularidade de Débitos de Tributos e Contribuições Federais,
estaduais e municipais) e ao CADIN, mediante consultas “on line”, cujos documentos
serão anexados ao processo de pagamento.
Parágrafo Doze – Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos
e contribuições, em conformidade com a Lei nº 9.317, de 1996, e com a Lei
Complementar nº 123, de 2006.
CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo atraso injustificado, pela execução dos serviços em desacordo com o
Termo de Referência, pelo descumprimento de quaisquer de seus itens, condições
ou parte delas; ou ainda pela inexecução total ou parcial do instrumento de contrato,
o INEP poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa vencedora as seguintes
sanções, segundo a gravidade da falta cometida:
I – advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da
fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades
assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam
acarretar prejuízos ao INEP, desde que não caiba a aplicação de sanção mais
grave;
II – multa, nas seguintes hipóteses e graduações:
a) de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia sobre o valor
dos serviços com atraso, quando a CONTRATADA, sem justa causa, deixar de
cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida. A partir do décimo dia
de atraso, essa multa será aplicada em dobro e, decorridos 30 (trinta) dias de atraso,
o INEP poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da
inexecução total do respectivo objeto, aplicando, na hipótese de inexecução total,
apenas a multa prevista na alínea "b";
b) de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de
rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, quando a prestação de
serviços for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso
ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", e/ou quando os
serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de
Referência e da proposta da CONTRATADA.
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos.
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo Primeiro – O valor correspondente a qualquer multa aplicada à
CONTRATADA poderá ser descontado de acordo com o estabelecido, ou ainda, a
critério do INEP e respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá
ser depositado em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, em favor do
INEP, ficando a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a
apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado.
Parágrafo Segundo – Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos para o
recolhimento de multa, ao débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por
mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado
o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação e,
após este prazo, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
Parágrafo Terceiro – No caso de a CONTRATADA ser credor de valor suficiente, o
INEP poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
Parágrafo Quarto – Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos
eventualmente devidos, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo
ser esta cobrada judicialmente.
Parágrafo Quinto – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do Caput poderão
ser aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do §
2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Sexto – A sanção estabelecida no inciso IV do Caput é de competência
exclusiva do Ministro da Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua publicação, nos termos do § 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Sétimo – As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não
eximirá a empresa vencedora de ser acionada judicialmente pela responsabilidade
civil derivada de perdas e danos junto ao INEP, decorrentes das infrações
cometidas.
Parágrafo Oitavo – Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo
administrativo e sem a devida motivação;
Parágrafo Nono – As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer
caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade
competente do INEP.
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Parágrafo Dez – Para aplicação das penalidades previstas, a CONTRATADA será
notificado para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da notificação.
Parágrafo Onze – No caso de aplicação cumulativa de sanções, o Ordenador de
Despesa do INEP ao decidir, fará a devida fundamentação para aplicação das
sanções cumuladas.
Parágrafo Doze – Os valores das multas de mora poderão ser descontadas da
garantia contratual e/ou da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos
existentes no INEP em relação à Contratada, na forma da lei, respeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório.
CLÁUSULA DOZE– DA VIGÊNCIA
A vigência deste contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura.

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão com as
conseqüências contratuais e as previstas na lei, mediante notificação expressa, sem
que caiba qualquer tipo de ressarcimento, exceto o direito de receber o estrito valor
correspondente ao fornecimento e/ou prestação de serviços efetivamente realizados,
desde que estejam de acordo com as prescrições pactuadas neste Termo, sendo
observadas, ainda, no que couber, as disposições dos artigos 78 a 80 da Lei nº
8.666/93.
Parágrafo Único - O Contrato poderá, ainda, ser rescindido, independentemente de
aviso judicial, ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a) decretação de falência, dissolução ou liquidação ou a instauração de
insolvência civil da CONTRATADA;
b) alteração do contrato social ou a modificação da finalidade ou da
estrutura da CONTRATADA, que, a juízo do INEP, prejudique a execução deste
pacto;
c) cometimento reiterado de faltas, anotadas na forma do § 1º, art. 67, da
Lei n.º 8.666/93; e
d) no interesse do INEP, mediante comunicação com antecedência de 30
(trinta) dias, e o pagamento dos serviços realizados até a data comunicada no aviso
de rescisão.
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CLÁUSULA QUATORZE – DA GARANTIA CONTRATUAL
Como garantia da execução plena do seu objeto e fiel cumprimento do
presente Contrato, a CONTRATADA prestará garantia no valor de
R$__________(_________), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global
do Contrato, na forma do art. 56, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
Parágrafo Primeiro – A garantia referida nesta Cláusula será utilizada para
indenizar o INEP por danos de qualquer natureza, resultantes da inexecução parcial
ou total, ou execução imperfeita do Contrato.
Parágrafo Segundo – Não ocorrendo a hipótese de que trata a parágrafo anterior, a
garantia será devolvida à CONTRATADA, após a comprovação do cumprimento e
aceitação definitiva do objeto da obrigação pactuada.
Parágrafo Terceiro – Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer
obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por
desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do
valor global do Contrato, a empresa CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva
reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que
for notificada pelo INEP.
Parágrafo Quarto – A vigência da garantia contratual deverá observar o prazo
estipulado para a garantia do produto e do suporte técnico (36 meses).

CLÁUSULA QUINZE- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
O INEP poderá acrescentar ou suprimir até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado deste Contrato, mantidas as mesmas condições
estipuladas, sem que caiba à CONTRATADA qualquer recusa ou reclamação.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO
A publicação do presente Contrato, por extrato, no Diário Oficial da União,
será providenciada pelo INEP até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos
do Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DEZESSETE – DO FORO
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal,
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
questões oriundas do presente Contrato que não possam ser resolvidas pela via
extrajudicial.
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente
Instrumento, em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na
presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que
também o subscrevem.

Brasília-DF.,

JOAQUIM JOSÉ SOARES NETO
Presidente do INEP
Testemunhas :
_______________________________
Nome:
RG:
CPF:
Endereço:

de

de 2010.

......(nome do reperesentante legal...
Pela EMPRESA CONTRATADA

_______________________________
Nome:
RG:
CPF:
Endereço:
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