SPTrans
CONTRATO
N°
2019/0728-01-00
PARA
AQUISiÇÃO
DE
100
(CE_M)
MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP, QUE ENTRE SI CELEBRAM A "SAO
PAULO TRANSPORTE S/A." E A EMPRESA "DELL COMPUTADORES DO BRASIL
L TOA.", NA FORMA ABAIXO MENCIONADA:
SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Gerência de Contratações Administrativas

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, a SÃO PAULO TRANSPORTE
S/A., sociedade de economia mista, com sede nesta Capital na Rua Boa Vista, 236,
cadastrada no CNPJ/MF sob n° 60.498.417/0001-58, neste ato representada por seus
Diretores ao final nomeados e qualificados, que este subscrevem, em conformidade com
seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente SPTrans, e de outro a
empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., com sede nesta Capital, na Av.
Da Emancipação, nO 5.000 - Parte B - Cidade de Hortolândia - SP, cadastrada no
CNPJ/MF sob nO 72.381.189/0010-01, neste ato por seu Procurador ao final nomeado e
qualificado, que também subscreve o presente, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, nos termos da Ata de Realização do Pregão Eletrônico UASG 154359 Pregão Eletrônico nO 37/2018 (Processo Administrativo nO 23100.001920/2018-50) do
Ministério da Educação - Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA - vinculada ao
Processo Administrativo de Licitações e Contratos - PALC nO 2019/0728 da SPTrans,
aprovado em Resolução da Diretoria da SPTrans n° 19/109, de 17 de setembro de 2019,
têm entre si justo e avençado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO
1.1.

A presente contratação tem como fundamento o artigo 66 da Lei Federal nO
13.303/16 c/c o artigo 174 do RILC, artigos 3°, 6° e 7° da Lei Municipal nO
13.278/02 e artigos 3°, 24 e 25 do Decreto Municipal nO 56.144/15.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1.

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 100 (cem) microcomputadores
cuja descrição e característica se encontram detalhadas no Termo de Referência
Anexo do Edital Pregão Eletrônico nO 37/2018 do Ministério da Educação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.

2.2.

As aquisições serão realizadas de acordo com o Termo de Referência Anexo do
Edital do Pregão Eletrônico nO 37/2018 do Ministério da Educação - Universidade...
Federal do Pampa - UNIPAMPA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
3.1.
São Paulo Transporte S/A
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Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800
End. Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP01014-000 PABX 11 3115-5144
Rua Boa Vista, 274, Mezanino Centro CEP 01014-000

Rua XV de Novembro, 268 Centro CEP 01013~OOO PABX 11 3293~2700
Rua Santa Ri/a, 500 Pari CEP 03026·030 - PABX 11 2796-3299

3.1.1. Anexo I - Edital do Pregão Eletrônico nO 37/2018 (Processo Administrativo
nO 23100.001920/2018-50) do Ministério da Educação - Universidade
Federal do Pampa - UNIPAMPA;
3.1.2. Anexo II - Termo de Referência do Edital do Pregão nO 37/2018 (Processo
Administrativo nO 23100.001920/2018-50) do Ministério da Educação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA;
3.1.3. Anexo 111 - Modelo de Carta de Autorização de Crédito em Conta Corrente.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1.

O prazo de vigência do contrato será de 40 (quarenta) dias corridos contados a
partir da data de sua assinatura, prorrogável na forma do artigo 57, § 1°, da Lei nO
8.666, de 1993.

4.2.

O prazo de Entrega dos bens será de 30 (trinta) dias, contados a partir da
assinatura contratual em remessa única.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
5.1.

Os recursos necessários para suportar as despesas deste instrumento para o
exercicio de 2019 constam da "Previsão Orçamentária de 2019 da SPTrans",
conforme Requisição de Compra - RC nO 24017.

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR
6.1.

Tem o presente contrato o valor total de R$ 418.500,00 (quatrocentos e dezoito mil
e quinhentos reais), base agosto/2018.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO
7.1.

Para a aquisição do objeto deste contrato serão adotados os preços unitários da
Ata de Realização do Pregão Eletrônico UASG 154359 - Pregão Eletrônico nO
37/2018 do Ministério da Educação
- Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA, referido ao mês de agosto/2018, conforme quadro a seguir:

São Paulo Transporte S/A
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Rua B08 Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800
End. Corresp. Rua Boa Vis/a, 136 Centro CEP01014-000 PABX 11 3115-5144
Rua Boa Vista, 274, Mezanino Centro CEP 01014-000

Rua XV de Novembro, 268 Centro CEP 01013-000 PABX 113293-2700
Rua Santa Rita, 500 Pan° CEP 03026-030 - PABX 11 2796-3299

Item da
Ata. de

Especificação

Preço

3

7.2.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1.

O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante a

apresentação da nota fiscal e devidamente certificada e demais condições
encontram-se descritas no item 15 - DO PAGAMENTO do Edital do Pregão
Eletrônico nO 37/2018 (Processo Administrativo nO 23100.001920/2018-50)
Ministério da Educação - Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.
8.1.1. Em caso de reajuste de preços, deverá fazê-lo por escrito, em conformidade<.
com o item 15.2. do Edital do Pregão Eletrônico nO 37/2018 (Processo· . . ~.
Administrativo nO 23100.001920/2018-50) - Ministério da Educação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.

São Paulo Transporte S/A
Rua Boa Vis/a, 236 Centro CEP01014-000 PABX 11 3396-6800
End_ Corresp. Rua Boa Vista, 136 Cenlro CEP 01014-000 PABX 11 3115-5144
Rua Boa Vis/a, 274, Mezanino Centro CEP 01014-000

Rua XV de Novembro, 268 Centro CEP 01013-000 PABX 113293-2700
Rua Sanla Rita, 500 Pari CEP 03026-030 - PABX 11 2796-3299

8.2.

A CONTRATADA deverá entregar uma carta padrão de autorização de crédito em
conta corrente na Superintendência Financeira - DAlSFI, na Rua Boa Vista, 1363° andar - Centro - São Paulo - SP;

8.3.

Caso a CONTRATADA solicite que o pagamento seja creditado em conta corrente
de outro banco que não o indicado pela SPTrans, arcará com todas as despesas e
tarifas bancárias vigentes, incorridas na transação de pagamento: DOC, TED,
Tarifa de emissão de Cheque e outras;

8.4.

A efetivação do pagamento à CONTRATADA fica condicionada à ausência de
registro no CADIN - Municipal, nos termos da Lei Municipal nO. 14.094/05;

8.5.

No caso de eventual atraso no pagamento pela SPTrans, o valor devido será
atualizado financeiramente pró-rata temporis, desde o dia do seu vencimento até a
data de seu efetivo pagamento, nas condições estabelecidas pela Portaria nO
05/12 expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de São Paulo.
Para efeito desde cálculo considerar-se-á mês comercial de 30 (trinta) dias.

8.5.1.

8.6.

Essa atualização não será aplicada, na hipótese de suspensão de
pagamento, em razão do cumprimento da Lei Municipal nO 14.094/2005,
caso a CONTRATADA, esteja inscrito no CADIN Municipal.

As Notas Fiscais/Faturas (documentos de cobrança) emitidas pela CONTRATADA
deverão mencionar os seguintes dados:

8.6.1.

Endereço: Rua Boa Vista, 236 - Centro - CEP 01014-000 - São Paulo/SP;

8.6.2.

CNPJ: 60.498.417/0001-58 e Inscrição Estadual (isenta);

8.6.3.

Mês a que se refere ao fornecimento;

8.6.4.

Número de registro deste contrato e a data de sua assinatura;

8.6.5.

Objeto Contratual;

8.7.

A CONTRATADA dará como quitadas as duplicatas e outros documentos de
cobrança emitidos contra a SPTrans, pela efetivação do crédito em conta corrente.

8.8.

Quaisquer outros títulos emitidos pela CONTRATADA deverão ser mantidos em
carteira, não sendo a SPTrans obrigada a efetuar o seu pagamento, se colocados
em cobrança pelo sistema bancário.
Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicarão a aceitação definitiva do fornecimento.

8.9.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA SPTRANS

9.1.

São obrigações da CONTRATADA e da SPTrans, o previsto nos itens 15 - DAS ,..
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE e 16
DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA do Termo de Referência Anexo do Edital do Pregão Eletrõnico ------

y;, \li
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São Paulo Transporte S/A

4

Rua Boa Vista, 236 Centro CEP01014-000 PABX 11 3396-6800
End. Corresp Rua Boa Vista, 136 Centro CEP01014-000 PA8X 11 3115-5144

Rua XV de Novembro, 268 Centro CEP 01013-000 PABX 113293-2700
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Rua Boa Vista, 274, Mezanino Centro CEP 01014-000

SPTrans
37/2018 do Ministério da Educação UNIPAMPA.

Universidade Federal do Pampa -

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
10.1. A fiscalização do contrato será realizada de acordo com as condições
apresentadas no item 18 - CONTROLE DE EXECUÇÃO do Termo de Referência
Anexo do Edital do Pregão Eletrônico nO 37/2018 do Ministério da Educação Universidade Federal do Pampa - UNI PAMPA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. As sanções serão aplicadas de acordo com as condições apresentadas no item 17
- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA do Termo de Referência - Anexo do Edital
do Pregão Eletrônico nO 37/2018 do Ministério da Educação - Universidade
Federal do Pampa - UNIPAMPA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO
12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da
Lei nO 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80 da mesma Lei, sem
prejuízo das sanções aplicáveis.
12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com outra pessoa
jurídica, desde que sejam observadas pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo á execução do objeto pactuado e haja a
anuência empresa da SPTrans à continuidade do contrato.
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da SPTrans em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.
12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
12.5.1.

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3.

Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GESTÃO DO CONTRATO
13.1. A gestão e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da
sua escorreita execução e da alocação dos recursos necessários, de forma -""'=~\
\S) ~,
São Paulo Transporte S/A
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Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800
End. Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115-5144
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SPTrans
assegurar o perfeito cumprimento do pactuado, devendo ser exercido pelo gestor
do contrato designado pela SPTrans, que poderá ser auxiliado pelo fiscal técnico e
fiscal administrativo do contrato, cabendo ao responsável legal ou preposto da
CONTRATADA o acompanhamento dessas atividades.
13.2. Para gerir e controlar a execução do presente contrato, a SPTrans designa a
Gerência de Tecnologia da Informação Corporativa, subordinada a
Superintendência de Tecnologia da Informação.
13.3. As comunicações reciprocas deverão ser efetuadas por meio de correspondência
mencionando o número do contrato, o assunto específico do seu conteúdo e serem
endereçadas conforme segue:
São Paulo Transporte S/A. - SPTrans
Área gestora: Gerência de Tecnologia da Informação Corporativa - DG/STI/GTI
Nome do Gestor: Douglas Wilson Roman
Nome do Fiscal Administrativo: Salete dos Santos
Nome do Fiscal Técnico: Devair Silvério Negrão
Endereço Completo: Rua Boa Vista, 136 - 6° andar - Centro - São Paulo - SPCEP: 01014-000
CONTRATADA
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
Área gestora: Vendas para Setor Público - São Paulo
Nome do Gestor: Fernando Bergamo
Endereço Completo: Rua Verbo Divino, 1.488 - 40 andar - Chácara Santo
Antônio - São Pau o - SP - CEP: 04719-002
13.4. A entrega de qualquer carta ou documento far-se-á por portador, com protocolo de
recebimento e o nome do remetente conforme acima descrito ou, ainda, por
correspondência com Aviso de Recebimento - AR.
13.5. Para as comunicações relativas à operacionalização do objeto contratual, poderá
ser utilizado o correio eletrônico.
13.6. A substituição dos responsáveis de ambas as partes, bem como qualquer alteração
dos seus dados, deverá ser imediatamente comunicada por escrito conforme o
item 13.3. deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO
14.1. As condições de entrega e critérios de aceitação do objeto estão previstas nos
itens 11 - ENTREGA DOS MATERIAIS e 12 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO
OBJETO do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico na 037/2018
(Processo Administrativo na 23100.001920/2018-50) Ministério da Educação Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA.
14.2.

-'o

A CONTRATADA obriga-se a entregar no Almoxarifado da SPTrans na Ru '-'-_
Santa Rita, 590, Pari, São Paulo, Capital de segunda a sexta-feira, das 8h30
~

Sáo Paulo Transporte S/A
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PA8X 11 3396-6800
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SPTrans
16h30, os bens objeto deste contrato, por conta e risco daquela, em estrita
conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital
do
Pregão
Eletrônico
nO
037/2018
(Processo
Administrativo
nO
23100.001920/2018-50) Ministério da Educação - Universidade Federal do
Pampa - UNIPAMPA ), com o acompanhamento de técnicos a serem indicados
pela SPTrans.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RECEBIMENTO E ACEITE DOS MATERIAIS E
PRAZOS
15.1.

As condições de recebimento do presente contrato estão previstas nos itens 13 RECEBIMENTO E ACEITE DOS MATERIAIS e 14 - PRAZOS do Termo de
Referência do Edital do Pregão Eletrônico nO 037/2018 (Processo Administrativo nO
23100.001920/2018-50) Ministério da Educação - Universidade Federal do Pampa
- UNIPAMPA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DO PRODUTO
16.1. A CONTRATADA deverá comprometer-se que será prestada a garantia
estabelecida no item 6 - GARANTIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS do Termo
de Referência do Edital do Pregão nO 037/2018 (Processo Administrativo nO
23100.001920/2018-50) - Ministério da Educação - Universidade Federal do
Pampa - UNIPAMPA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO
18.1. O presente contrato será encerrado lavrando-se o respectivo "Termo de Conclusão,
Encerramento e Quitação", somente após a confirmação da inexistência de
qualquer pendência impeditiva, seja operacional, financeira ou de qualquer outra
natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS
19.1. Os casos omissos serão decididos pela SPTrans, segundo as disposições contidas
na Lei n° 8.666/93, na Lei nO 10.520/2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na
\fj:".i\
São Paulo Transporte S/A
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Lei nO 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais
dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSiÇÕES FINAIS

20.1. Para execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios
de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato ou de outra forma a ele não
relacionada, devendo garantir, ainda que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, nos termos do Decreto Municipal nO 56.633, de 24/11/2015.

20.2. A CONTRATADA declara que conhece e se compromete, no cumprimento do
presente contrato, a respeitar as disposições contidas no Código de Conduta e
Integridade da SPTrans.

20.2.1.

Em cumprimento ao item 8.1. do Código de Conduta e Integridade da
SPTrans, os canais de denúncias relativas as questões éticas e de
integridade institucional são os seguintes:
hllp://dados. prefeitura. sp. gov. br/datasetl0555564c-5e 1d-4179-a6ebta 7et8223474/resource/54514465-e36f-41 b3-b 12995dc2cd6794a/down/oadlcodigo-de-conduta-e-integridade-versao-15-0618.pdf

e-mail: comite.conduta@sptrans.com.br
telefone: 3396-7858
correspondência: Envelope Lacrado endereçado a:
Cômite de Conduta da SPTrans
Rua Boa Vista, 136 - 1° andar (Protocolo)

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Elegem as partes contratantes o Foro Privativo das Varas da Fazenda Pública desta
Capital, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Paulo Transporte S/A
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E, por estarem justas e contratadas, as partes, por seu~ representantes legais,
assinam o presente Contrato, elaborado em 02 (duas) vias d~ igualleor e forma, para um
só efeito jurídico, perante as testemunhas abaixo assinadas, \ ~,~dO ~~esentes.
São paulp\

24, ~e\~etembro de 2019.

SPTrans

ANEXO I
EDITAL PREGÃO
ELETRÔNICO N° 37/2018

São Paulo Transporte S/A
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UNIPAMPA
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Rliblica_
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
UNIPAMPA
CNPJ 09.341.233/0001-22
UASG 154359
EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 37/2018
A Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, por meio de seu pregoeiro, designado pela
portaria 643 de 29 de maio de 2018, torna público para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR
ITEM/GRUPO, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISiÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS: AR CONDICIONADO, DESKTOP PADRÃO, NOTEBOOK, SWITCH DE
ACESSO, LICENÇA DE EXTENSÃO, SEGURO/GARANTIA, DESTINADOS A UNIPAMPA DTlC,
especificados no Anexo I do presente edital, pelo período de 12 (doze) meses, a partir da
data de homologação da presente licitação, de acordo com o que prescreve a Lei
10.520/2002, Lei 8.666/1993, e suas alterações, e em conformidade com o Decreto
5.450/2005, Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC 147/2014, E LC
155/2016,Decreto 7.892/2013, alterado pelo Decreto 8.250/2014 e Decreto 8.538/2015,
Decreto 7174/201O,IN 02/201O,IN 04/2014, Lei 13.589/2018 e Lei 8.078/90, tendo em vista o
que consta no Processo N" 23100.001920/2018-50.

'j~(2ff44!!ªiiill)gl~1[~Qi~~e8R~'~~i!LyííAíQA~!~lÍi'ÇlgXl
,º;tr~IB!ºllà§lID
(tl~:~~~!81:q1!qgl1ttl,trg:tªg[@11tlll~j'
(e~ªtr;flll~tqmftIÍB~iil~~1~í)
2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:
2.1. Esta licitação tem por objeto a AQUISiÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E PRESTAÇÃO
DE SERViÇOS: AR CONDICIONADO, DESKTOP PADRÃO, NOTEBOOK, SWITCH DE ACESSO,
LICENÇA DE EXTENSÃO, SEGURO/GARANTIA, DESTINADOS A UNIPAMPA DTIC, conforme
termo de referência, Anexo I do edital.

3.

DAS CONDiÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e de seus
anexos. A consulta será feita ao SICAF e base de dados da Receita Federal, verificando o rol
de atividades da empresa.
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3.2. A licitante deverá estar cadastrada no sistema de cadastro unificado de fornecedores SICAF, na forma da lei.
3.3. Como condição de participação da presente licitação, a licitante não deverá:
3.3.1. Possuir em seu quadro societário nenhum servidor público federal, salvo na
forma excetuada no inciso x do art. nº 117 da lei 8.112/90.
3.3.2.
Possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta, nenhum servidor
ou dirigente da UNIPAMPA, conforme dispõe o inciso 111 do art. 9" da lei 8.666/93.
3.4. Para participar do presente edital a 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.
3.5. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no país,
de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores,
dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de
constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos
com suspensão do direito de licitar e contratar com a UNIPAMPA, ou declarados inidôneos
para licitar ou contratar com a administração pública.

4. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio: www.comprasnet.gov.br.
4.2. O credenciamento da licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua
manutenção, no sistema de cadastramento unificado de fornecedores - SICAF.
4.3.

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou à UNIPAM PA responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.4.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realiza<f<jo das transações,
inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA:
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5.1. O encaminhamento das propostas de preços dar-se-á pela utilização de senha privativa
da licitante, a partir da publicação do edital, até as 09;00min (Nove horas) do dia27/08!2018,
horário de Brasília, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.
5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
5.2. A licitante será responsável 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 à UNI PAMPA responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.3.
A licitante poderá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:
6.1. O preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.
6.2. Citar uma única marca para cada item cotado.
6.2.1.
as propostas apresentadas, que não identificarem a marca do produto (por
item) ofertado, serão desclassificadas.
6.3. Especificação clara do objeto de acordo com o termo de referência em anexo ao
presente edital.
6.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes,
taxas e demais incidências.
6.5. Na cotação de preços serão aceitos somente 02 (dois) digitas após a vírgula.
6.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste edital.
6.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em
tempo, no sistema eletrônico.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES:
7.1. A partir das 09;00 min (Nove horas) do dia27!08/2018 terá inicio a sessão pública do"~.
pregão eletrônico n Q 37/2018, com a divulgação das propostas de preços recebidas e com o ,- ,
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início da etapa de lances, conforme edital e de acordo com o decreto nº 5.450, publicado no
DOU de 01/06/2005.
7.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo
que somente estas participarão da fase de lance.
7.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, do
recebimento dos lances e do valor consignado no registro.
7.3.1

Os lances deverão ser ofertados para o valor unitário de cada item.

7.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste edital.
7.5.
A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.
7.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.
7.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se
o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízos aos atos realizados.
7.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação
expressa do pregoeiro aos participantes.
7.10. Após o encerramento dos lances, se a proposta de menor valor não for ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igualou até 5% (cinco por cento) superior à
proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
7.10.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá,
no prazo de 05 (cinco) minutos após a convocação, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado
em seu favor o objeto licitado.
7.11. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério
do pregoeiro, após o que transcorrerá perlodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, -
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aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
7.12. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.

8. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:
8.1. Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e o valor estimado para a contratação.
8.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR
PREÇO POR ITEM/GRUPO, observadas as especificações constantes no termo de referência
em anexo ao presente edital.
8.3. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.
8.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem 7.10.1 deste edital, serão convocadas as remanescentes que, porventura,
se enquadrem na hipótese do subitem 7.10 deste edital, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
8.4.1.
Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores,
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
8.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro convocará a empresa classificada
em primeiro lugar para que envie pelo Comprasnet, documentos para aceite da proposta
conforme item 8 do Termo de Referência:
8.5.1. Para comprovação do pleno atendimento aos requisitos especificados, o aceite
da proposta fica vinculado à apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA
(modelo no APENSO 2 do Termo de Referência).
8.5.2. A apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA se dará mediante a
convocação dota) pregoeiro(a).
8.6. A PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (modelo no APENSO 2 do Termo de Referência)",
deverá atender aos seguintes requisitos:
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8,8. Recomenda-se que os licitantes informem seu número telefone e e-mail, para eventual
necessidade de contato da equipe técnica que avaliará as propostas, a fim de sanar dúvidas
referentes aos produtos ofertados.
8,9, Na hipótese de a equipe técnica de avaliação das propostas constate que o Link para a
página WEB, Catálogo ou Prospecto disponibilizado pela licitante não contenham
informações suficientes para comprovar a configuração, compatibilidade, qualidade ou
desempenho do material ofertado em relação às especificações técnicas descritas no
presente Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá requerer amostra do item, nos
termos definidos na Seção deste Termo de Referência que trata da "APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRAS: PROVA DE CONCEITO", conforme item 9 e subitens, do Termo de Referência.
8.10. Somente serão aceitos documentos anexados no Comprasnet, a UNI PAMPA não se
responsabilizará por anexos enviados por e-mai!o
8.11, A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e as demais
informações relativas à sessão pública do pregão constarão na ata divulgada no sistema
eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publiCidade previstas na legislação pertinente,
8.12, Logo após a homologação do certame, as empresas deverão enviar proposta de preços
atualizada e Termo de Registro de Preços, Anexo 11 do edital, para o e-mail
pregao@unipampa.edu.br, mencionando no assunto o número do pregão eletrônico.

9. DA HABIlITAÇÃO:
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9.1.
A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada
vencedora, deverá:
9.1.1. Estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei,
mediante consulta on-line.
9.1.1.1. Serão inabilitadas as empresas que tenham registrado em seu SICAF
impedimento de licitar no Âmbito da Administração Federal.
9.1.2. Preencher, em campo específico, no momento do cadastramento da proposta
no sítio: www.comprasnet.gov.br. as seguintes declarações virtuais:
9.1.2.1. Declaração de inexistência de fato superveniente.
9.1.2.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 72 da
Constituição Federal.
9.1.2.3. Declaração de elaboração independente de proposta.
9.2. No caso de participação de microempresa e empresa de pequeno porte na presente
licitação, estas serão habilitadas mesmo que apresentem alguma restrição na comprovação
de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situação deverá ser efetuada nos
moldes do subi tem 9.2.1 deste edital, como condição de adjudicação.
9.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a
microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 05 (Cinco)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração pública, para a regularização de documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
9.2.1.1. A prorrogação que se refere o subitem 9.2.1 deste edital deverá ser
solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da
solicitação, devidamente formalizada, deverá ser até a data final do primeiro
período.
9.2.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.2.1 deste
edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da lei n 2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à \
administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
/:'
contratação, ou revogação da licitação.
9.3. O pregoeiro verificará ainda a seguinte certidão on line: CEIS- Cadastro de Empresas'Inidôneas e Suspensas.
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9.4. Documentação Habi/itatória Complementar
9.4.1. Para comprovação da aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, a licitante detentora da
proposta classificada em primeiro lugar deverá apresentar:
9.4.2. ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa Jurídica de Direito
Público ou Privado, onde relacione o fornecimento de no mínimo 25% do quantitativo
total previsto para a Unipampa.
9.4.3. O quantitativo mínimo de 25% de que trata no item anterior poderá ser de lotes
ou compradores distintos, desde que fornecidos dentro do prazo máximo de 60
(sessenta) dias.
9.4.3.1. OIs) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão):
I. Conter clara identificação do CNPJ e endereço da Pessoa Jurídica que o emitiu;

11. Conter clara identificação do Representante (pessoa física) que o assinou.
9.5. A apresentação da Documentação Habilitatória Complementar deverá se dar conforme
convocação dota) Pregoeiro(a), através de ambiente eletrônico.
9.6. Nos termos do Art. 43, §3. Q da Lei 8.666/93, é facultado a Contratante o direito de
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar os dados informados na
presente Seção.
9.7. Logo após a fase de habilitação, abrirá o prazo para manifestação da intenção de
recursos. Os licitantes deverão permanecer logados para acompanhar a sessão, sob pena
de perderem o prazo para manifestação.

10. DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO:
10.1. O prazo da homologação da presente licitação será de, no máximo, 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da adjudicação.
10.2. Após a homologação, o objeto especificado no item 2 deste edital será deferido à
licitante vencedora mediante nota de empenho.

11. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL:
11.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer?, '.
pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, por
meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: pregao@unipampa.edu.br.
UNIPAMPA - Reitoria - Rua Monsenhor Costábile Hipólito, 125 - Centro - BagéjRS - CEP 96400-590
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11.2. Até às 17:00hs do segundo dia útil, anterior a data fixada para a abertura da sessão
pública, o ato convocatório deste Pregão pOderá ser impugnado mediante petição a ser
enviada exclusivamente para o endereço eletrônico pregao@unipampa.edu.br
11.3. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.4. Acolhida a petição contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
12.1. 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 03 (três) dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. O registro de preços será formalizado mediante assinatura do Termo de Registro de
Preços (Anexo 11 deste edital) pelos licitantes. A ata de realização do pregão, publicada no
sítio: www.comprasnet.gov.br. terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e
prazo estipulados no edital.
13.1.1. Após a homologação do pregão as licitantes vencedoras deverão enviar o
Termo de Registro de Preços, conforme modelo no Anexo 11 deste edital, o qual fará
parte integrante da ata de registro de preços.
13.1.2. A licitante vencedora poderá optar pelo envio do referido Termo de Registro de
Preços, devidamente preenchido, assinado e datado, através do e-mail
pregao@unipampa.edu.br.
13.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento
do objeto, podendo a administração, se assim entender, promover nova licitação específica
para aquisição dos mesmos, sendo assegurado, entretanto, ao fornecedor com preço·"registrado, o fornecimento em igualdade de condições.
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13.3 A ata resultante deste registro de preços admitirá a adesão de órgãos não
participantes, observadas as disposições do Decreto nº 7892/2013, obedecidas as condições
deste instrumento convocatório e mediante autorização expressa da UNIPAMPA.
13.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata resultante deste registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao qufntuplo do quantitativo de cada item registrado,
independente do número de adesões concedidas.
13.5 As solicitações de adesão de órgãos não participantes do certame licitatório deverão ser
encaminhadas via Comprasnet.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
14.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão
alocados quando da emissão de notas de empenho, em caso de necessidade de aquisição,
obedecido o prazo de entrega previsto na proposta. Os recursos orçamentários para o
presente certame são consignados pelo orçamento da UNIPAMPA e correrão à conta da ação
4009 (funcionamento dos cursos de graduação), fonte 0112 (tesouro nacional).

15. DO PAGAMENTO:
15.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente
certificada, acusando o recebimento, por parte do responsável da UNIPAMPA. O prazo para
pagamento será de no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de sua entrega na UNIPAMPA,
desde que não haja impedimento legal.
15.2. Caso o fornecedor queira solicitar reajuste de preços, deverá fazê-lo por escrito,
encaminhando documento dirigido ao Pró-reitor de Administração, motivando o pedido,
bem como anexando documentos que comprovem a alteração de preços de mercado,
obedecendo à Orientação Complementar nº 03 da CMP/PROAD, encontrada no endereço
eletrôn i co http://porteiras.r.unipampa . ed u. b r/po rta i s/cm p/fi I es/20 17/12/oc-03-pedidos-dereeq u i li brio-eco nom ico-fina nce jro-reformu lad a. pdf.

16. DAS PENALIDADES:
16.1. O fornecedor ou licitante que não cumprir integralmente as obrigações assumidas,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, está sujeito às seguintes sanções:
I - advertência;
11 . multa;
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111 - suspensão temporária de participação em licitação; e;
IV - impedimento de licitar e contratar com a Administração Federal.
16.2. As sanções previstas nos incisos I, 111 e IV poderão ser aplicadas juntamente com a sanção prevista no inciso 11, facultada a defesa prévia à interessada no respectivo processo, no
prazo de cinco dias úteis.
16.3 A sanção pecuniária será aplicada em caso de reincidência de faltas punidas por advertência, e demais vedações que não tipifiquem infração sujeita à suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração Federal,
e será aplicada nos seguintes percentuais:

1- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até trinta dias de atraso;
11 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando atraso ultrapassar trinta dias;

°

111 - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto no
Ar!. 11 da Portaria nº 120/2016, do Ministério da Educação, cumulativamente;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em
assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente e/ou entrega da garantia
contratual, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do contrato.
16.4. A multa (de mora) será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do
art. 65, § 80, da lei nº 8.666, de 1993, e será executada após regular processo administrativo, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

11 - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
111- mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
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16.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Geral de
Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.
16.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
16.7. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a cinco dias; e
11 - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de

cobrança, nos termos dos atos regulamentares expedidos pela Advocacia-Geral
da União - AGU.

16.8. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida, de maneira que o ato de imposição da penalidade mencione
sempre o fundamento normativo e a causa da sanção, e observado o princípio da proporcionalidade.
16.9. A sanção pecuniária não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

16.10. O cometimento reiterado de faltas que ensejam a aplicação da advertência poderá
culminar com a rescisão unilateral do vínculo, sem prejuízos da aplicação de penalidades
mais graves.
16.11. Além das Penalidades citadas serão aplicadas as descritas no item 17 e subitens do
TR.

17. DA ENTREGA DOS MATERIAIS:
17.1. Os materiais deverão ser entregues em até 30 dias do recebimento da nota de
empenho.
17.2. No momento da entrega dos materiais será realizada verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações.
17.3. Os materiais que não forem aceitos por desconformidade com as análises realizadas
pelos técnicos fiscais do contrato e responsáveis pelo recebimento dos materiais na
instituição, deverão ser substituídos no prazo de 05 (Cinco) dias úteis a contar do
recebimento da notificação formal da contratante.
,_.-."
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17.4. A empresa contratada responsabiliza-se por todos os custos referentes às exigências da
contratante.
17.5. Os materiais serão entregues nos endereços constantes em cada nota de empenho,
endereços estes, destacados no campo "local de entrega", na UNIPAMPA, nos campi
relacionados no termo de referência, anexo I do edital, conforme o quadro PROPOSTA
FINANCEIRA COM ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.

18. DA GARANTIA:
18.1 A Garantia dos produtos fornecidos se dará segundo condições expressas no item 6 do
Termo de Referência.

19. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS:
19.1. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do
inteiro teor expresso neste edital, desde que transcorrido in a/bis, o prazo estabelecido no §
2º do art. 41, da lei 8.666/93.

19.4. O produto fornecido fora das especificações ficará sujeito à imediata substituição pelo
fornecedor, sem qualquer ônus para a universidade.
19.5. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma
determinada pelo edital.
19.6. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a
mesma será realizada no primeiro dia útil subsequente, mantidas todas as demais condições.
19.7. As dúvidas e a inadimplência serão resolvidas no foro da justiça federal no estado do
Rio Grande do Sul, na cidade de Bagé.
19.8. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico:
pregao@unipampa.edu.br.

19.9. Caso seja necessário envio de documentação impressa, deverá ser remetida para o.,
seguinte e n d e r e ç o : " ,
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ANEXO 11
TERMO DE REFERÊNCIA DO
EDITAL PREGÃO
ELETRÔNICO N° 37/2018

São Paulo Transporte S/A
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800
End Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115-5144
Rua Boa Vista, 274, Mezanino Cenlro CEP01014-000

Rua XV de Novembro, 268 Cenlro CEP01013-000 PABX 113293-2700
Rua Santa Rifa, 500 Pari CEP 03026-030 - PABX 11 2796-3299
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ANEXO I
TERMO DE REFER~NCIA
PROPOSTA FINANCEIRA COM ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Todos os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados ou
recondicionados) e deverilo estar em linha de produção/fabricação.
Pedido 01S/201S' 449052 12 - Ar Condicionado SPLlT
Cod
Quan Quan
Ite
Compras
t
t
Unidade
Descrição
m
net
Mín.
Máx.
1
150010
06
31 Unidade
AR CONDICIDNADO-

R$ unit.

R$ Min.

2.784,27

16.705,62

R$ Total
86.312,37

APARELHO
AR CONDICIONADO SPlIT,

conforme especificações e
condições detalhadas no
APENSO 1 do Termo de

Referência.

Entrega:
Unipampa: 31 unidades
-----~

Pedido 019/201S' 449052 30 - Nobreak
Cod
Quan
Quan
IIe
t
Unidade
Compras
t
m
Mfn.
Máx.
net
2
36860S
10
2S0 Unidade

Descrição
FONTE ALIMENTAÇÃO

R$ unit.
351,05

R$ Min.
3.510,50

R$ Total
98.294,00

ININTERRUPTA,
APLICAÇÃO
INFORMÁTICA,
CAPACIDADE NOMINAL
1200
NOBREAK 1,2 KVA,

\\

conforme especificações e
condições detalhadas no
APENSO 1 do Termo de

/

Referência,

--

-

--
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Entrega:
Unipampa: 150 unidades
UFSC: 30 unidades

Ite

Cod

Descrição

m

3.

4.

98191

10

408

R$ unit.

R$ Min.

4.369,28

43.692,80

3.547.855,36

39.889,70

1.627.499,76
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"
""""
Pedido 021/2018: 449052.37

<,

Ite

m
5

'. GRUPO 1: ATlV()S DE REDE (Itens 05 a 14)

','.

Cod

Quan

Compras

t

t

nel

Min.

Máx.

122971

3

..

.

,,'

.

Quan

Descrição

Unidade
54

Unidade

SWITCH

R$ unit.

R$Mín.

R$ Total

14.427,75

43.283,25

779.098,50

40.996,58

122.989,74

1.475.876,88

10.173,87

30.521,61

254.346,75

SWITCH DE ACESSO -

I

TIPO OI, conforme
especificações e
condições detalhadas no
APENSO 1 do Termo de

Referência.
Entrega:
Unipampa: 24 unidades
6.

122971

3

36

Unidade

UF5M: 30 unidades
SWITCH
SWITCH DE ACESSO -

TIPO D2, conforme
especificações e

condições detalhadas no
APENSO 1 do Termo de
Referência.
Entrega:

'7."

Unlpampa: 36 unidades
122971

3

25

Unidade

SWITCH
SWITCH DE ACESSOTIPO 03, conforme

especificações e

condições detalhadas no

,

APENSO 1 do Termo de
Referência.

~\

Entrega:
8.

122971

3

36

Unidade

Unlpampa: 25 unidades
SWITCH

->

17.733,38

53.200,14
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::1\(\1)

5WITCH DE ACESSO TIPO 04, conforme

especificações e
condições detalhadas no
APENSO 1 do Termo de
Referência.

Entrega:

Unipamoa: 36 unidades

9.

150345

10

112

Unidade

EQUIPAMENTO

6.467,00

64.670,00

724.304,00

4.093,33

40.933,30

929.185,91

WIRELESS
PONTO DE ACESSO
INDOOR CISCO - TIPO 1,

conforme especificações
e condições detalhadas
no APENSO 1 do Termo
de Referência.

Entrega:
Unipampa: 77 unidades
UFfS: 35 unidades

10.

150345

10

227

Unidade

EQUIPAMENTO
WIRELESS
PONTO DE ACESSO
INDOOR CISCO - TIPO 2,

conforme especificações

e condições detalhadas
no APENSO 1 do Termo
de Referência.

Entrega:
Unipampa: 100 unidades
I. F. Farroupilha: 12

unidades.
UFSC: 100 unidades.

'\\
)-

UFFS: 15 unidades.
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11.

35440

10

192

Unidade

ACESSÓRIO/COMPONE

72S,16

7.251,60

139.230,72

15.912,75

15.912,75

206.865,75

67.699,92

67.699,92

1.150.898,64

NTE ELÉTRICO
ElETRÔNICO
INJETOR POE, conforme
especificações e

condições detalhadas no
APENSO 1 do Termo de

Referência.

Entrega:
Unipampa: 100 unidades
I. F. Farroupilha: 12
unidades.
UFSC: 50 unidades.
UFSM: 30 unidades.
Pedido 022/2018: 339040.07
12.
27464
1
13

Unidade

SOFTWARE
LICENÇA DE EXTENSÃO
PARA CONTROLADORA
WIRElESS - 5 APS,

conforme especificações
e condições detalhadas
no APENSO 1 do Termo
de Referência.

Entrega:
Unipampa: 3 unidades
UFF5: 6 unidades.

13.

27464

1

17

Unidade

UFSM: 4 unidades.
LICENÇA DE EXTENSÃO
PARA CONTROLADORA
WIRELESS - 25 APS,

conforme espeCificações
e condições detalhadas
no APENSO 1 do Termo

\\

de Referência.

Entrega:

-<'V
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Unipampa: 6 unidades
UFSC: 6 unidades,
UFFS: 1 unidade,
UFSM: 4 unidades.

Pedido 023/2018: 339040,11
14,
15
26000
1

Unidade

Seguro / Garantia

-

24,583,44

24,583,44

368,751,60

PACOTE DE EXTENSÃO
DE GARANTIA PARA
CONTROLADORA
WIRELESS - CON-SNT-

CT5508, conforme

especificações e
condições detalhadas no
APENSO 1 do Termo de

Referência.
Entrega:
Unipampa: 5 unidades
UFSC: 4 unidades,
UFSM: 6 unidades,

Pedidos

018/2018: Ar Condicionado
019/2018: Nobreak
020/2018: Computadores
021/2018,022/2018 e 023/2018: Ativos de Rede (GRUPO 1)

1. DO OBJETO

1,1, Aquisição de Ar condicionado, Nobreak, Computadores e Ativos de Rede, conforme
condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

2. BASE LEGAL

2.1. Além da legislação convencionalmente relacionada a Compras Governamentais
relacionadas no Caput do Edital, o presente procedimento licitatório está submetido:

UNIPAMPA - Reitoria - Rua Monsenhor Costábile Hipólito, 125 - Centro - BagéjRS - CEP 96400-590
Homepage: http://www6.unipampa.edu.br- e-mail: pregao@unipampa.edu.br

UNII'AMPA
FIs,NO_~

Rública _ _

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
UNIPAMPA
CNPJ 09.341.233/0001-22
UASG 154359
•

Ao Decreto 7,174/2010 ' , que regulamenta a contratação de bens e serviços
de informática e automação pela administração pública federal;

•

À Instrução Normativa 01/2010-SlTI/MPOG', que dispõe sobre critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens pela Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional.

•

À Instrução Normativa 04/2014-SlTI/MPOG', que dispõe sobre o processo de
contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos
integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da
Informação - SISP do Poder Executivo Federal.

•

À Lei 13,589/2018', que dispõe sobre a manutenção de instalações e
equipamentos de sistemas de climatização de ambientes,

•

À lei 8,078/90', que dispõe sobre a proteção do consumidor (Código de
Defesa do Consumidor).

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
3.1, Esta contratação é motivada pela necessidade de suprir duas necessidades que evoluem
em paralelo na instituição, sendo elas:
I.

A ampliação da infraestrutura lógica, tendo em vista novos prédios a serem
entregues em 2018 e 2019, e com a inauguração destes espaços, demanda-se
também novas estações de trabalhos para laboratórios ou setores
administrativos.

11.

A substituição de equipamentos, que devido a vida útil avançada de uma parte
significativa destes objetos, há uma necessidade urgente de substituição ou
reposição,

I htlp://www.planalto.gov.brlccivit03/_AI02007-2010/20 I 0/Dccrelo/D7174.hlm

2 hUp://www.comprasgoyermunentais.ljQv.brlindex.php/legislacao?lavout-edit&íd=407
3http://www.governoeletronico.gov.br/slsp~conteudo/nuc!eo·de-contratacoes-de-ti/modelo-de-contratacoes

normativos-e-documentos-de-referencia/ínstrucao-normativa-mp-slti-no04

4http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_al02015-20 18/20 18/Lei/L 13589.h1111
5h!1J;!.:flwww.planalto.gov.br/cciviI03/leis/l8078.htm
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3.2. Os Aparelhos de ar-condicionado serão destinados especificamente às salas de
servidores de rede, em todas as unidades da universidade, localizadas nas cidades de
Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São
Borja, São Gabriel e Uruguaiana/RS, objetivando qualificar os ambientes com vistas reduzir
os riscos de superaquecimento.
3.3. Os Computadores e nobreaks, serão destinados a todos os campi da instituição, para uso
em setores administrativos e laboratórios.
3.4. Os Ativos de rede serão distribuídos em todas as unidades da universidade.
3.5. Os itens de "Ativos de Rede" foram reunidos em único grupo (GRUPO 1) tendo em vista
a análise de risco indicar que a complexidade da solução exige integral compatibilidade entre
os equipamentos a serem adquiridos e destes com a infraestrutura já existente na
instituição.
Soma-se a isso a indispensável sincronicidade na entrega e instalação dos
equipamentos que compõem a solução, a fim de evitar processos de descontinuidade.
3.6. Complementar ao fator compatibilidade técnica, a aquisição engloba questões de
gerência, suporte, manutenção, assistência técnica e garantia. Por tal motivo, objetivando a
plena adequação à infraestrutura já consolidada, bem como evitar as problemáticas
inerentes à incompatibilidade de equipamentos e sistemas, é necessário que a solução a ser
adquirida se integre de forma plena.
3.7. Neste sentido, respeitando as definições da Lei 8.666/93, em especial o inciso I do artigo
15, e corroborada pelo Acórdão do TCU nº 2.376/2006, os itens do GRUPO 01 deverão ser
produzidos por um único fabricante. Tal exigência é o meio de assegurar a correta e eficiente
contratação, adequada à demanda existente e obedecendo aos princípios que norteiam a
Administração Pública.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS
4.1. O objeto a ser contratado é de natureza comum, nos termos do art.
10.520/2002

r

da Lei

5. DESCRiÇÃO DO OBJETO E ORÇAMENTO DETALHADOS
5.1. O orçamento estimado está disponível no quadro inicial deste Termo de Referência
5.1.1. Os valores expressos no referido quadro foram obtidos mediante pesquisa de
mercado e representam os custos unitários máximos a serem aceitos pela
Unipampa.
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5.2. A descrição detalhada dos itens está disponível no ~R~J':I~ºl;~ deste Termo de Referência.
5.2.1. Destacamos que eventual menção de marca no descritivo dos itens tem
caráter referencial (aos licitantes), ou seja, "expressamente indicativo da qualidade
do material a ser adquirido", recurso este utilizado nos termos recomendados pelo
Tribunal de Contas da União em seu Acórdão n. 2 2401/2006-Plenário', item 9.3.2.

6. GARANTIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS
5.1. PRAZO DA GARANTIA
5.1.1. Na hipótese de não haver menção expressa no descritivo de do item,
disponível no quadro inicial deste Termo de Referência, a garantia deverá ser de 12
(doze) meses.
G.1.2.Consoante ao disposto na lei 8.078/1990:
6.1.2.1.0 prazo de garantia do produto começará a contar a partir da data de
entrega do material na sede da Contratante.
G.l.2.2.A contagem do prazo de garantia será interrompido ante a comunicação da
Contratante da necessidade de reparo ou substituição do item fornecido.
5.1.2.3. A garantia prestada pelo fornecedor é independentemente da oferecida
pelo fabricante, caso a última seja menor.
6.2. COBERTURA DA GARANTIA
5.2.1.Serão cobertos pela Garantia os "vícios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ali lhes
diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza"'.
5.2.2.A garantia prestada pelo fornecedor não cobrirá consequências de mau uso,
operação imprópria, negligência, quedas ou eventos similares praticados pela
CONTRATANTE.
6.3. ACIONAMENTO DA GARANTIA
6hltps://contas.tcu.gov.bl'/pesquisaJurisprudencia/#/detalhall1ento/ll/%252a/NUMACORDAO
%253 A240 1%2520ANOA CORDA O%253A2006/DTRELEVANCI A %2520desc%252C
%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/l/false

7Segundo a lei 8.078/1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Leis/l8078.htm
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6.3.1.0 suporte de atendimento às chamadas técnicas durante o período de
vigência da garantia deverá ocorrer no regime mínimo de 8x5 (oito horas por dia,
cinco dias por semana).
6.3.2 .. A CONTRATADA deve disponibilizar meios para que o acionamento do serviço
de garantia ocorra em horário comercial através mensagem eletrônica (e-mail) ou
via telefone, preferencialmente tipo 0800 (ligação gratuita).
6.3.3.No caso de mensagens eletrônicas (e-mail) expedidas pela Contratante, será
considerado como data de recebimento (pela Contratada) o dia útil subsequente à
data de envio.
6.3.4.Caberá ao fornecedor instruir a CONTRATANTE quanto aos métodos para
encaminhamento dos materiais que necessitarem de substituição ou intervenção
para correção de defeitos, vícios ou qualquer outro fator coberto pela Garantia.
6.3.5.0s custos de envio dos materiais para avaliação de defeito, manutenção ou
troca serão de integral responsabilidade do Fornecedor.
6.4. PRAZO PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS E SUBSTITUiÇÃO DE MATERIAIS
6.4.1.0 prazo para a correção ou substituição de materiais que apresentem defeitos,
vícios ou qualquer outro fator coberto pela Garantia, durante a sua vigência, é o
especificado na Seção deste Termo de Referência que trata dos "PRAZOS".

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. O critério de julgamento é o de menor preço por item.
7.2.As propostas finais com valores unitários superiores ao máximo estimado serão
recusadas, mesmo quando se tratar de itens agrupados (em lote).

8. APRESENTAÇÃO DE ANEXOS PARA FINS DE ACEITE DA PROPOSTA
8.1. Para comprovação do pleno atendimento aos requisitos especificados, o aceite da
proposta fica vinculado à apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (modelo no

~PENS(j;;~).
8.2. A apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA se dará mediante a convocação
do(a) pregoeiro(a).
8.3. A PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (modelo no iáBEfIIS'(jl~2) deverá atender aos
seguintes requisitos:
UNIPAMPA - Reitoria - Rua Monsenhor Costábile Hipólito, 125 - Centro - Bagé/RS. CEP 96400·590
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8.3,1,lnformar a MARCA E MODElO do produto ofertado,
8,3,2,Conter a INDICACÃO DO lINK PARA A PÁGINA WEB do fabricante, ou outra, onde
estejam descritas as especificações técnicas do produto ofertado.
8.3.2.1.Na falta da facilidade supramencionada, os licitantes deverão apresentar
o catálogo, manual ou prospecto do produto ofertado, onde constem as
respectivas especificações técnicas, em português ou traduzido.
8.3,3,Conter a DECLARAÇÃO DE GARANTIA dos produtos ofertados.
8.3.3.1A declaração de garantia deverá informar, no mínimo:
I - Identificação do item.

11 - O prazo de garantia ofertado.
111- Os dados de contato para acionamento da Garantia,
8.4. Recomenda-se que os licitantes informem seu número telefone e e-mai!, para eventual
necessidade de contato da equipe técnica que avaliará as propostas, a fim de sanar dúvidas
referentes aos produtos ofertados'.
8.5. Na hipótese de a equipe técnica de avaliação das propostas constate que o link para a
página WEB, Catálogo ou Prospecto disponibilizado pela licitante não contenham
informações suficientes para comprovar a configuração, compatibilidade, qualidade ou
desempenho do material ofertado em relação às especificações técnicas descritas no
presente Termo de ReferênCia, a CONTRATANTE poderá requerer amostra do item, nos
termos definidos na Seção deste Termo de Referência que trata da "APRESENTAÇÃO DE
AMOSTRAS: PROVA DE CONCEITO",

9, APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS: PROVA DE CONCEITO
9.1. Na hipótese de o link para a página WEB, Catálogo ou Prospecto disponibilizado pela
licitante não conter informações suficientes para comprovar a configuração, compatibilidade,
qualidade ou desempenho do material ofertado em relação às especificações descritas no
presente Termo de Referência, a CONTRATANTE poderá requerer amostra - para fins de
Prova de Conceito - sem ônus ao processo,
9.2. Conforme expresso no Manual de licitações e Contratos do TCU', a "Prova de conceito
objetiva verificar se a solução apresentada satisfaz as exigências do ato convocatório, a
8Consoante ao disposto no art, 46, §3 2 da LeIB.666/93.

9Disponível em http:UportaI2.tcu,gov.br/portal/pls/portalldocs12057620.PDF
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exemplo de características técnicas, qualidade, funcionalidade desejada e desempenho do
produto".
9.3. Em consonância com itens 1.1.1 e 1.1.2, TC-006.806/2006-4, Acórdão nº 838/2006-TCU2~ Câmara, a amostra apresentada deverá ser da mesma marca e modelo do item ofertado
no certame.
9.4. As amostras deverão ser apresentadas na sede do Núcleo de Tecnologia da Informação e
Comunicação, sito na Avenida Tiarajú n.º 810, Bairro Ibirapuitã, CEP 97546-550, Alegrete/RS,
dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da
convocação feita pelo(a) pregoeiro(a) através do sistema Comprasnet.
9.5. A data e hora da execução da Prova de Conceito, bem como seu resultado, serão
informadas através do sistema Comprasnet.
9.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos,
podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não
gerando direito a ressarcimento.
9.7. O teste da amostra envolverá a instalação, configuração e comprovação de aspectos
descritos no instrumento convocatório e que não estejam perfeitamente esclarecidos.
9.8. Conduzirão a Prova de Conceito:
I - No mínimo 01 Técnico ou Analista de TI, pertencente ao quadro efetivo da
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação;
11 - No mínimo 01 servidor representante da área de licitações;
9.9. Poderão presenciar a prova todos os interessados devidamente identificados, entre eles
o representante da empresa cujo bem sofrerá análise, bem como os demais licitantes.
9.1O.Na hipótese de o material ser reprovado na prova de conceito, o pregoeiro convocará a
licitante subsequente e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda
integralmente os requisitos previamente especificados.
9.11. O descumprimento injustificado dos prazos e forma de apresentação das amostras
configurará motivo suficiente para a recusa da Proposta e sujeitará a Licitante às sanções
previstas neste Termo de Referência.
9.12. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de até quinze (15) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
9.12.1. É de exclusiva responsabilidade do licitante a logística reversa do materiaJ:(
reprovado.
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10. DOCUMENTAÇÃO HABllITATÓRIA COMPLEMENTAR
10.1. Para comprovação da aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, a licitante detentora da
proposta classificada em primeiro lugar deverá apresentar:
10.1.1.ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa Jurídica de Direito
Público ou Privado, onde relacione o fornecimento de no mínimo 25% do quantitativo
total previsto para a Unipampa.
10.1.1.1.0 quantitativo mínimo de 25% de que trata no item anterior poderá ser
de lotes ou compradores distintos, desde que fornecidos dentro do prazo
máximo de 60 (sessenta) dias,
10.1.1.2.0(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão):
I - Conter clara identificação do CNPJ e endereço da Pessoa Jurídica que o emitiu;
II - Conter clara identificação do Representante (pessoa física) que o assinou.
10.2. AS LICITANTES DO GRUPO 1. também deverão apresentar:
10.2.1.DECLARACÃO da própria empresa, em papel timbrado, garantindo que está apta
a fornecer. instalar, configurar e prestar suporte da solucão ofertada;
1O.2.2.DECLARACÃO de que manterá. durante toda a vigência da Garantia, pelo menos
1 (um) profissional com certificacão técnica oficiai do fabricante, compatível com oIs)
objetols) deste processo. capaz de prestar o suporte em garantia e escalar o chamado
ao fabricante conforme necessidade,
1O.2.3.Na referida declaracão o licitante deverá expressar ciência de que em momento
anterior à instalacão dos produtos. deverá comprovar a disponibilidade e formação do
profissional acima requerido.
10.2.4. A apresentacão da Documentacão Habilitatória Complementar deverá se dar
conforme convocacão doia) Pregoeirola). através de ambiente eletrônico.
10.2.5. Nos termos do Art. 43. &3.2 da lei 8.666/93, é facultado a Contratante o direito
de promover diligência destinada a esclarecer ou complementar os dados informados
na presente Secão.
10.3. A apresentação da Documentação Habilitatória Complementar deverá se dar conforme
convocação do(a) pregoeiro(a), através de ambiente eletrônico.
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10.4. Nos termos do Art. 43, §3.º da Lei 8.666/93, é facultado a Contratante o direito de
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar os dados informados na
presente Seção.

11. ENTREGA DOS MATERIAIS
11.1. Os itens serão requisitados em no máximo 04 (quatro) lotes, durante a vigência da Ata
de Registro de Preços.
11.2. O prazo de entrega dos itens que compõem o GRUPO 1 (Ativos de Rede) é de no
máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, da Nota de
Empenho.
11.3. Para os demais itens o prazo de entrega é de no máximo 30 (trinta) dias, contados a
partir do recebimento, pelo fornecedor, da Nota de Empenho.
11.4. Os materiais deverão ser entregues:
11.4.1. UNIPAMPA/DTIC: Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, sito na
Avenida Tiarajú, 810, Bairro Ibirapuitã, CEP 97546-550, Alegrete/RS.
11.4.2. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
(I.F.Farroupilha)/CAMPUS SANTO AUGUSTO: Rua Flavio João Andolhe, nº 1100 Floresta, Santo Augusto/RS, CEP: 98590000.
11.4.3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC): Av. Desemb. Vitor Lima, nº
222,5.501, Reitoria 2, Trindade, Florianópolis/SC, CEP: 88040900.
11.4.4. EXÉRCITO - COLÉGIO MILITAR DE PORTO AlEGRE/RS: Av. José Bonifácio, n Q 363 Bairro Farroupilha, Porto Alegre/RS, CEP: 90040130.
11.4.5. UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS): Av. Fernando Machado, nº
108 E - Centro, Chapecó/SC, CEP: 89812000.
11.4.6. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS (UFSM): Av. Roraima, nº 1000
Campus Universitário, Camobi, Santa Maria/RS, CEP: 97105900.
11.4.7. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS (UFPEL): Rua Gomes Carneiro, Nº 01,
Pelotas/RS, CEP 96010610.
11.5.0 endereço de entrega será indicado na Nota de Empenho, especificamente no campo
"OBSERVAÇÃO / FINALIDADE".

12. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
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12.1. Todos os materiais deverão ser entregues em suas embalagens originais, com todos os
acessórios de fábrica e indicação da marca, modelo, fabricante, procedência, prazo de
validade, entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações
constantes deste.
12.2. O Fornecedor deverá entregar equipamentos em conformidade com as especificações
técnicas constantes no Termo Referencial, bem como, na proposta comercial, os quais não
poderão ser inferiores às especificações mínimas técnicas exigidas;
12.3. Caso haja alteração por motivos de atualização tecnológica dos modelos de
equipamentos ofertados/propostos, a licitante, deverá comunicar as modificações e
apresentá-Ias, inclusive com relação à linha substituta, mantendo a Administração Pública,
atualizada e informada sobre o assunto, dentro dos prazos legais da lei de licitações.
12.4. Na hipótese de fornecimento de produtos importados, deverá ser apresentado, no
momento da entrega dos produtos:
• Comprovação de origem dos produtos fornecidos;
• Comprovação de quitação dos tributos de importação a eles referentes.

13. RECEBIMENTO E ACEITE DOS MATERIAIS

13.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na respectiva proposta.
13.1.1. O prazo para a substituição dos materiais rejeitados é o estabelecido na Seção
deste Termo de Referência que versa sobre de "PRAZOS".
13.2. O recebimento será efetuado da seguinte forma:
13.2.1.Provisoriamente, por servidor efetivo da Unipampa, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações constantes no
instrumento convocatório e na respectiva proposta.
13.2.2. Definitivamente, após comprovação do perfeito estado e funcionamento dos
materiais e consequente aceitação por servidor efetivo da Unipampa.
13.2.2.1. O Recebimento definitivo ocorrerá, no prazo máximo de 07 (sete) dias
úteis contados a partir do dia subsequente ao do recebimento provisório.
13.2.2.2. Será considerada data do recebimento definitivo aquela em que a Nota
Fiscal for certificada pelo servidor encarregado de efetuar o ateste.
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13.2.2.3. o Recebimento Definitivo poderá ser formalizado, ,apedido do
Fornecedor, através do Termo de Aceite Definitivo (modelo no !Ap·~rl~Q)3).
13.2.2.4. Os fornecedores que desejarem receber o Termo de Aceite Definitivo
deverão
solicitá-lo
através
do
endereço
eletrônico
contratos@dtic.unipampa.edu.br.
13.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

14. PRAZOS
14.1. O prazo de entrega dos itens que compõem o GRUPO 1 (Ativos de Rede) é de no
máximo 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, da Nota de
Empenho.
14.1.1. Para os demais itens o prazo de entrega é de no máximo 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, da Nota de Empenho.
14.1.2. A entrega deverá ser feita em dias úteis, no horário compreendido entre
8h30min às llh30min e das 13h30min às 17h30min.
14.2. O prazo para substituição dos materiais rejeitados será de no máximo 10 (dez) dias,
contados a partir do dia subsequente à data de emissão da mensagem eletrônica de
notificação da Contratada.
14.3.0 prazo para substituição dos materiais que apresentarem defeitos, vícios ou
incorreções, durante a vigência da Garantia é de no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a
partir do recebimento - em meio físico ou eletrônico - da notificação expedida pela
CONTRATANTE.
14.4.0 prazo para confirmação de recebimento de mensagem de acionamento dos serviços
da garantia é de no máximo 01 (um) dia útil, contado a partir da notificação expedida pela
CONTRATANTE, nos termos indicados pela CONTRATADA.
14.5. Os prazos informados no presente Termo de Referência somente poderão ser
estendidos mediante justificativa prévia emitida pela CONTRATADA e aceita pela
CONTRATANTE.

l

14.6.A justificativa de que trata o item anterior deverá ser encaminhadas à CONTRATANTE
pelo endereço eletrônico contratos@dtic.unipampa.edu.br.
~.
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14.7.0 desatendimento dos prazos previstos, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE,
implicará responsabilização do fornecedor nos termos da Seção deste Termo de Referencia
que trata das "SANÇÕES".

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. São obrigações da Contratante, representada pelos seus dirigentes e Servidores, para
os efeitos deste Termo de Referencia:
15.1.1. Encaminhar formalmente a ordem de fornecimento de bens, materializada na
Nota de Empenho, de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de
Referencia.
15.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
15.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
15.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;
15.1.5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
15.1.6. Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados à empresa
decorrentes do mau uso, operação imprópria ou negligencia de seus servidores,
prepostos ou representantes, devidamente comprovado, a partir do ato da recepção
do material fornecido até a sua aceitação final, desde que, na sua apresentação, os
materiais não tenham apresentado defeitos.
15.1.7. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão/servidor especialmente designado;
15.1.8. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
15.1.9. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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15.1.10. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços
registrados em Ata.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
16.1.1. Informar o nome, endereço eletrônico e telefone do sócio, empregado ou
preposto que a representará ante a Instituição CONTRATANTE.
16.1.2. Atender às solicitações da CONTRATANTE, mediante atendimento telefônico, fax
e e-mail, para resolução de problemas apresentados, bem como para esclarecimentos
de dúvidas.
16.1.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade.
16.1.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n Q 8.078, de
1990).
16.1.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
16.1.6. Corrigir os eventuais defeitos, vícios ou incorreções apresentados,
compreendendo substituições, reparos e correções necessários durante todo o prazo
de garantia do produto, sem ônus para a contratante, ficando sujeita às penalidades
previstas em Edital caso se constate ineficiência ou ineficácia com relação ao serviço de
garantia.
16.1.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
16.1.8. Manter-se, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, referentes às condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
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17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa nos termos da lei nº 8.666, de 1993 e da lei nº 10.520,
de 2002, a Contratada que:
17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.3. Fraudar na execução do contrato;
17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.5. Cometer fraude fiscal;
17.1.6. Não mantiver a proposta.
17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
17.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
17.2.2. Multa Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
17.2.3. Multa Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
17.2.3.1. Na hipótese de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
17.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
17.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
17.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
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17.3. Além das acima citadas serão aplicadas multas compensatórias pela incidência dos
eventos a seguir relacionados - que no presente certame foram fixadas considerando a
Análise de Risco da contratação e o Princípio da Razoabilidade, conforme a seguir indicamos:
17.3.1. Pela entrega de materiais qualitativa ou quantitativa mente em desacordo
com o pactuado: multa equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) a ser
calculado sobre o valor correspondente ao material a que se refere.
17.3.2. Pela omissão ante o acionamento da Garantia efetuado pela Contratante:
multa equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor
correspondente ao material a que se refere.
17.3.2.1.Será considerado omissão a ausência de resposta da Contratada ao
acionamento da Contratante por período superior a 02 (dOiS) dias úteis.
17.3.3. Pelo atraso na substituição de materiais que apresentem defeitos, vícios ou
qualquer outro fator coberto pela Garantia, durante a sua vigência: multa equivalente
ao percentual de 1% (um por cento) por dia de atraso a ser calculado sobre o valor
correspondente ao respectivo material, até o limite de 10% (dez por cento).
17.3.4. Pela recusa na substituição dos materiais com defeitos, vícios, incorreções dos
materiais, ou qualquer outro fator coberto pela Garantia durante a sua vigência: multa
equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor
correspondente ao material a que se refere.
17.3.5. Pela não manutenção das condições habilitatórias: multa equivalente ao
percentual de até 2% (dois por cento) a ser calculado sobre o valor total adjudicado
para o fornecedor na Ata de Registro de Preços.
17.4. Poderá caracterizar a inexecução do objeto os atrasos injustificados por período
superior a 75% (setenta e cinco por cento) em relação àqueles originalmente previstos.
17.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n9 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:
• Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
• Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
• Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se
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o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de
1999.
17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o principio da proporcionalidade.
17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. CONTROLE DA EXECUÇÃO
18.1. Nos termos do art. 67 lei nº 8.666, de 1993, será deSignado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
18.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.
18.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.4, O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

19. DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

20. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

J

20.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa,
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de ./
____-~
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do "'
~
~
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contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

21. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses.
21.2. Nos termos Art. 22, § 4.º do Decreto n.º 7892/2013, o quantitativo decorrente das
adesões à ata de registro de preços ("caronas") não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo total licitado de cada item, independente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
21.3. Caberá ao beneficiário da Ata de Registro de Preços (fornecedor), observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos que
aderirem à Ata de Registro de Preços.

Ana Adelina V. Ferreira
Administradora
Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
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APENSO 1: DESCRiÇÃO DETALHADA DOS ITENS
Todos os equipamentos ofertados na proposta comercial devem ser novos (sem uso,
reformados ou recondicionados), e deverão estar em linha de produção/fabricação.

.....
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ITEM 01: AllCO.NDICIONADO-APARELHO
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AR CONDICIONADO SPlIT: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1.

DO EQUIPAMENTO:

1.1. Aparelho de ar condicionado tipo Split Hiwall com capacidade de refrigeração de 18.000
Btu/h, ciclo ar frio e seguintes características: Alimentação elétrica: tensão 220V,

monofásico, 60 Hz; Serpentina de cobrei Unidade interna com aletas com movimentos
automáticos controlados via controle com opção fixa e oscilante (deflexão vertical); Filtros
especiais que eliminam odores, poeira, fumaça, pêlos e capacidade de neutralizar elementos
nocivos à saúde humana (filtros laváveis); Conter opções de funcionamento: auto,
refrigeração, desumidificação, ventilação, função timer; Cor predominante: branca; Controle
remoto sem fio; Gás refrigerante R41OA; Eficiência energética classe A; Unidade externa com
proteção anticorrosão; Garantia de 2 anos de fábrica; Modelo Komeco KOH18FC1HX, similar
ou de mesmo padrão de qualidade.
1.2. Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso, reformados
ou recondicionados) e deverão estar em linha de produção/fabricação.

2.

DA INS1ALAÇÃO:
2.1. O serviço de instalação dos equipamentos será de responsabilidade do fornecedor e
compreende o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-de-obra
especializada e autorizada pelo fabricante.

'~

2.2. Deverá ser fornecido todo material necessário para instalação de até 10m para interligação

1/ ,-/......-

entre a evaporadora e condensadora.

I? '..
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da contratada a certificação do ponto elétrico e posterior entrega do objeto do contrato.
2.4. O serviço deve contemplar a desinstalação/retirada de equipamento antigo para a instalação
do novo, realizando os ajustes necessários.

2.5. Deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante para instalação, sendo observados
os seguintes procedimentos mínimos:

2.5.1.Utilização de tubulação de refrigeração de cobre, de qualidade especial, dioxidada e
desidratada.
2.S.2.Realização de vácuo na tubulação e teste de vazamento usando bomba de vácuo;
2.S.3.Completar a carga de gás refrigerante quando necessário, sem custo adicional;
2.5.4.lsolar separadamente as linhas de gás e de liquido;
2.5.S.Tubulação para drenagem da água condensada.
2.6. Após a instalação, o aparelho de ar condicionado deve ser entregue em pleno
funcionamento.

2.7. A instalação dos equipamentos será, preferencialmente, aos sábados ou domingos, das 8
horas às 18 horas, sem ônus adicional a UNIPAMPA, os quais já deverão estar previstos nos
preços apresentados pela empresa, quando da licitação.
2.8. Os equipamentos deverão ser instalados em todos os campi da UNIPAMPA -localizados
em Alegrete, Bagé, Caçapava, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento j São

Borja, São Gabriel e Uruguaiana/RS - em quantidade por local a ser definida
posteriormente.

ITEM O;l: N9BREJ>.~gK)lJ>.
NOBREAK 1,2 KVA com as seguintes especificações mínimas: Regulação on-line e saída

*

estabilizada mesmo durante o fornecimento de energia através da bateria; Microprocessado:
microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash; Possuir 06 tomadas no
padrão NBR 14136; Bivolt automático de entrada e saída 115VN; Estabilizador interno com 4 •
estágios de regulação; Porta fusível externo com unidade reserva; LED no painel frontal que
indica as condições (status) do nobreak; Gabinete plástico anti-chama; Alarme audiovisual
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para queda de rede e fim do tempo de autonomia; Permite ser ligado na ausência de rede
elétrica; Proteções contra curto-circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro,
subtensão e sobretensão de rede elétrica com retorno automático, sobreaquecimento no
transformador, descarga total daIs) bateria(s); Possuir manual de instalação e operação. Em
cumprimento ao Decreto 7.174/10 e legislação pertinente deverá possuir certificação pelo
INMETRO com selo no equipamento. Os equipamentos ofertados na proposta comerciai
devem ser novos (sem uso, reformados ou recondicionados) e deverão estar em linha de
produção/fabricação. SMS Station 11 ou similar com mesmo padrão de qualidad~: _ __

PLACA MÃE:
1.

2.
3.

Deverá possuir controlador Integrado Serial SATA 6.0Gb/s;

4.

Deverá possuir Slots de expansão 1 x PCI Express (3.0) x16, 1x PCI Express xl e 1 x slot M.2;

5.

Deverá possuir Chiptset da mesma marca do processador;

6.

Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet Gigabit;

7.

Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição (HD);

8.

Dispositivo de segurança TPM, versão 2.0, integrado para criptografia;

9.

(çgmllJlflYIflEqmrQl:~mg:rl~fig1l1!~li!)

10. Deverá possuir 8 (oito) portas UsB; sendo, 6 (seis) portas, na versão UsB 3.0;
11. A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento

ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização.

810S:
1.

BIOs residente em flash rom. Totalmente compatível com o padrão UEFI.

2.

Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o~',
processo de atualização pode ser obtido, através do sítio do fabricante do equipamento
na Internet;

3.

BIOs desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do equipamento ou ter direitos de .._
copyright sobre o mesmo, comprovado através de atestado ou declaração fornecido
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pelo FABRICANTE do equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou
customizadas. Apresentar comprovação pelo fabricante;
4.

Com registro do número de série do equipamento acessivel remotamente via
comandos DMI 2.0;

5.

A BIOS deverá possuir campo editável que permita inserir identificação customizada,
podendo ser consultada por software de
exemplo, registro de patrimônio,
gerenciamento;

6.

7.

Suportar o recurso WOl (Wake on lAN) e PXE (Pré-boot Execution Enviroment);
Suporte aos seguintes padrões de gerenciamento: DMI (Desktop Management
Interface) 2.0 ou WMI (Windows Management Instrumentation e CIM (Common
Information Model) e total compatibilidade com a norma ACPI (Advanced Configuration
Inte:rfa,:e).SMBIOS
I

8.
forma a atestar que 0$ seus equipamentos estão em conformidade

com a especificação UEFI 2.x ou superior;

PROCESSADOR:

1. Processador com performance, minima, de 7.300 (sete mil e trezentos) pontos, no
Performance Test 9 da Passmark® Software;
2. O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark,
disponíveis em: http://www.coubenchmark.netlcpu list.php:
3. Processador gráfico integrado;
4.

Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core 15-7400, serão
aceitos outros processadores de performance igualou superior, desde que, sejam da
mesma ou, de geração mais recente, auferidos pelo Passmark.

5.

É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado;

MEMÓRIA RAM:

1)
2)

No mínimof§§:§'l!lER1º:Q~~,ªlgt4II:[~IZ&lou superior, se adequando plenamente a velocidade de
barramento da placa mãe e do processador, possibilitando o máximo de aproveitamento;
Deverá p ossuir ca p acidade deg~~''1ih'ãb<j~I'I"'''~!tll161''G''1l
' .. !'l...............,,,. .!l.m..•....•......•.•.•M,.•
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DISCO RfGIDO:

MfDIA DE GRAVAÇÃO:

1

,p.~\1~!$Yfi~~~'~ir!9\iºtBW)~§.m~iBJ~ti~c~~'i~I~1)

2

Cor: preto;

GABINETE:

1

!B~,ªí~]i§mil!li[9'~m;tª~!gmi(~Ki;')l~Qm'(~~lt\'m~%m~gfm~ragI~11º9,q;~r![[\l,Qll~1permita a uti lização na
posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do
computador de forma segura através de base antiderrapante para ambas as orientações,
integrada ao gabinete ou através de base originai do fabricante do microcomputador;

2
3

4

S
6
7

S

9

(ê:2Il~:~ttiif9H~lm)!l?~:~l~~g§§,zni!p~!JIfr~mll1U1il:§lnll,~t~
Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido,
unidade de mídia
de expansão) sem a utilização de ferramentas (tool

Possuir chave liga/desliga e led's indicativos de computador ligado e de acesso ao HD na parte
frontal do gabinete,
Possuir no mínimo: 1 (uma) baia 3,5" interno e 1 (uma) baia para DVD externa (podendo ser
slim);

(B9ti1ílti[~tlI~,í,a~llnfF,ª~1§Yl
Alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete conectado diretamente ao sistema de áudio
da placa mãe,
O microcomputador deverá ter sido projetado para manter·se dentro da faixa de temperatura
adequada ao uso, sem necessidade de entrada/saída de ar nas faces superior, laterais e inferior,
podendo usar para a referida finalidade, apenas a face frontal e/ou traseira;
Deverá possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres
ou cadeados mecânicos ou eletrônicos, não sendo aceito adaptações, usinagens em geral,
furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego
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Cloide Fomira
TOG, dI] f)r()(',0,~Jsos i\drn. SI',
P!I"::1\.: e?;~I·}l_i)

-de materiais inadeq~~dos ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes

C
10

para atingir esta funcionalidade;
O gabinete do equipamento deve ter apresentação sóbria, para uso corporativo, não serão
aceitos efeitos de iluminação ou transparências (janelas);

11

Cor: preta;

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

MOUSE:
Mouse Óptico USB com três botões e sistema de rolagem de página (Wheel) com

J.

110

mínimo

1.000 dpi de resolução;

11.

Cor: preto;

TECLADO:
1

Teclado USB no Idioma padrão: português (Brasil) ABNT2, com bloco numérico separado das
demais teclas;

2
3

Com regulagem de altura/inclinação do teclado;
Cor: preto;

MONITOR DE VfDEO:
1

Tela tipo lED com tratamento antirreflexivo;

2
3

Resoluçã o de, no mín imo'\í'§QQ~2.[Ql!1§JIíl:[R~~~IÊl[[~f~11;lli(Rl~~lifiíK~ll.Jm;~~IOO9:Ê$1;Qjg~Zmml)
Área visível de, no mínimo, 19,5 polegadas;

4

5

Contraste igualou superior a 1.000:1;
Deverá possuir entrada de vídeo analógica VGA (D8-15) e uma entrada digital (DisplayPort,
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HDMI ou DVI);
6

Brilho igualou superior a 250 (duzentos e cinquenta) cd/m2;

7

Tempo de resposta igualou inferior a 8 (oito) milissegundos;

8

Fonte de alimentação automática 110/220 VAC;

9

10

Uma das conexões de dados deve ser compatível com o microcomputador (sem uso de
adaptadores);

11

Possuir base com ajuste de altura, inclinação e pivot;

12

Slot Segurança Kensington;

13

Deverá possuir a mesma tonalidade do gabinete (cor) do microcomputador.

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE INDIVIDUAL POR MICROCOMPUTADOR, COMPREENDENDO:
1

(~t~i~~i;1~~~;;~~iiÍªJ~mif~~:itITt~g~tfii4iJIIT;a do(~I~:tlW~;9B[t~Ç:!~~~i1lliI~{ª~:§:Jf~j[1ª~kí§;~lÍ)

2

O equipamento deverá ser entregue com o Windows 10 Professional64 bits instalado.

3

Todos os softwares serão fornecidos com as devidas licenças, além do modo de restauração do
sistema à sua configuração original (Tipo Quick Restare), com conjuntos completos de drivers
para todos os dispositivos oferecidos com o microcomputador, conforme citado neste edital;

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO:
•

O equipamento deverá possuir indicadores (LED, display ou Bips) para facilitar a Identificação

•
•

Deve, o equipamento, dispor de aplicativo para diagnóstico de problemas com as seguintes

características:
I.

A fim de permitir o teste do equipamento, com independência do sistema operacional
instalado e com independência do estado de funcionamento ou existência da unidade de
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DVD/CD-RaM, o software de diagnóstico deve ser capaz de ser executado (inicializado) a
partir da UEFI (Unified Extensible Firmware interface) ou do Firmware do equipamento
através do acionamento de tecla função (F1. .. F12).
2.

O software de diagnóstico deve ser capaz de informar, através de tela gráfica: O

fabricante e modelo do equipamento; O modelo do processador; O tamanho e
velocidade da memória RAM; Data e versão de firmware do equipamento;

a modelo e a

capacidade do disco rígido;
3.

O software de diagnóstico deve ser capaz de verificar, testar e emitir relatório, através de
tela gráfica que mostre o andamento do teste, dos seguintes componentes: Memória e
Disco rígido.

GARANTIA:

1.

a equipamento proposto deverá possuir garantia

de 36 meses em regime 9x5 (nove horas

por dia e cinco dias por semana) para reposição de peças, mão de obra e atendimento on-site, por
meio das assistências técnicas credenciadas e autorizadas pelo FABRICANTE da marca ofertada;
2.

Não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo licitante).

Deverá ser comprovado através de declaração do fabricante que todo equipamento será integrado
em fábrica. Esta exigência visa à procedência e garantia total do equipamento pelo FABRICANTE.
3.

A empresa FABRICANTE do equipamento deverá prover assistência técnica em todo território

brasileiro e deverá dispor de um número telefônico (0800) para suporte técnico e abertura de

chamados técnicos;
4.

Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fABRICANTE (informar URl para

comprovação) que faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da inserção do
seu número de série e modelo/número do equipamento;
5.

Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis para

download no website do FABRICANTE do equipamento;
6.
Quando houver a inclusão de extensão de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestação dos serviços para atendimento on-site e/ou tempos de solução, o
LICITANTE, quando não for a próprio FABRiCANTE, deverá informar o respectivo códigojpartnumber
deste serviço na proposta comercial e, obrigatoriamente, entregar o respectivo certificado emitido
pelo Fabricante após a entrega dois) equipamento(s).

7.
Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, declaração do FABRICANTE
comprometendo-se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta declaração deverá ser especffica
para este processo licita tório.

LC~~~~~~~~~

__________________________________________
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, CERTIFICAÇÕES (Deverão ser apresentados impressos junto à PROPOSTA TÉCNICA):
1

Deverá ser apresentado catálogo completo do item para análise da especificação técnica;

2

Deverá ser apresentado certificado de aderência a Portaria 170/12 do INMETRO, sendo aceitas,
normas equivalentes internacionais;

3

8

10

Comprovação que, o(s) produto(s) ofertado(s) pertence(m) à linha corporativa. Não serão
aceitos equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.

EXIG~NCIAS COMPLEMENTARES:

\.
1)

;--->

Os equipamentos serão entregues com todos os seus componentes configurados, atendendo às ( / /.,
exigências citadas;

~~~~,:-
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para o microcomputador; Esta exigência visa assegurar a continuidade do serviço de garantia
contratado, obtendo melhor aproveitamento do recurso aplicado.
3) Todo, o conjunto, deverá possuir clara identificação da marca do fabricante, mesmo padrão
estético e mesma cor predominante;

4) Os equipamentos deverão, comprovadamente, estar em fase normal de produção/fabricação,
não sendo aceitos equipamentos descontinuados pelos fabricantes;

5) A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagem dos resfduos que serão encaminhados à
reciclagem, deverão as embalagens (de plásticos, papelão e outros) do equipamento possuir
identificação do nivel de reciclagem, devendo esta estar em conformidade com as normas e
simbologias da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
6) A simples "repetição" deste conjunto de especificações na proposta técnica não garante o seu
atendimento integral. Não serão consideradas afirmações sem a devida comprovação;
7) A critério, poderá ser solicitada amostra do equipamento para validação das especificações
técnicas.

DOCUMENTAÇÃO:

8)

Deverá ser apresentado junto à proposta comercial o catálogo completo, nos termos do item 8
(página WEB ou arquivo digital anexo na Comprasnet) dois)
deste termo de Referência
equipamento(s) ofertado(s) ou manuais/declarações do Fabricante contendo todas as
informações técnicas correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na proposta para a
devida análise da especificação técnica, sob pena de desclassificação da proposta comercial.
Havendo dúvida na análise técnica, poderão ser realizadas diligências no site do Fabricante do
equipamento.

PROCESSADOR:
1

Deverá ser da geração mais recente do fabricante do processador que se encontre disponível no
Brasil, ou posterior;

2
3
4
5

Processador 64 bits;
Família móvel com litografia máxima de 14nm;
2 núcleos ffsicos e 4 threads;
Frequência de operação mínima de 2.5Ghz;
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6

Com pelo menos 3 MB de cache;

7

Suportar tecnologia de virtualização;

8

Para efeitos de referência, foi utilizado o processador Intel Core IS-nOOu, serão aceitos outros
processadores de performance igualou superior, desde que, sejam da mesma

QU,

de geração

mais recente, auferidos pelo Passmark;
O desempenho será comprovado por intermédio de resultados de BenchMark, disponíveis em:

9

http://www.cpubenchmark.netlcpu Iist. ph p;
10 É obrigatório informar o modelo do processador ofertado.

PLACA MÃE:
1

Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação para
uso exclusivo, não sendo aceito o emprego de placas mãe de livre comercialização no mercado.

2
3

Deverá possuir dispositivo de segurança compatível com o TPM 2.0 Integrado.
Possuir dois slots de memória SO-DIMM DDR4.

6105:
1

8105 residente em flash rom. Totalmente compatível com o padrão UEFI.

2

Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo Flash EPROM, sendo que o
processo de atualização pode ser oblido, através do sítio do fabricante do equipamento na
Internet.

3

Possibilitar a inserção de código de identificação do equipamento (número de registro
patrimonial), recuperável por software de gerenciamento.

4

Deverá permitir configurar senhas para, no mínimo, Power-on e Disco Rígido (H DO) e acesso

5

à configuração do equipamento (Setup).
AS atualizações da BIOS, quando disponibilizadas, serão no site do fabricante do
equipamento.

6

7
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IMEMÓRIA:
1.

Memória DDR4 SDRAM 2.133MT/s ou superior.

(~2xrl:1IníilJlll:ª:~_qllj)~~I~a§J
(~~~~Jl]ty~ll'l\'%~§g~;~
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO:

3

Interface SATA.

SEGURANÇA:
1

Deverá possuir dispositivo sensor de movimento para proteção da unidade de disco ou sensor

anti-queda implementado diretamente na unidade de armazenamento. Este dispositivo deverá
ser capaz de em caso de queda ou

eventos similares suspender temporariamente as atividades

de leitura e gravação da unidade de armazenamento.

PORTAS E INTERFACES:
9.

Conectores de entrada de microfone e de saída de fones de ouvido (serão aceitos conectares
do tipo combo).

iªQ:;)

~1J;l7
12.

1 saída padrão HDMI ou outra porta com adaptador apropriado para disponibilizar saída HDMI.

13.

Deverá possuir o Leitor de Cartões 5D.

(º!~~lª)~~ª~;~mr~~t1l.~il~R(OCt~m:~!I)'sstª!~:w~:ti:~~:~llllª}Bl*lJ~lJ
TECLADO:
1) Teclado embutido ao gabinete no padrão ABNT2.

.

2) A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste
por abrasão ou uso prolongado.

~.
\

/

L;.;3",,)~co;;,m~..e;;r,;;o,;;te;;,ç::;;ã;;;o,,;c;;o~n~tr,;;a,,;l;;;íq~u~id;;o;;;s~.="7'=="7'==""""======="""'=======c:="~~c===--,.,.
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DISPOSITIVO APONTADOR:

2

Mouse embutido do tipo Touch Pad ou Clickpad com 2 botões.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO/BATERIA:

1) Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/10%), 50-60Hz, com seleção automática de tensão.

(2) ~átgHiilq~;g;~~riir~~?ªYI9nífmí~j'mIfjjm~:;&~r[lÍlQ1'~~~gmiJ[9§~iª§;~§E{{~11ípg.o!~gd~~(j~~:111]i,?)

GABINETE:

14 Resistente a pequenos choques e reforçado por algum material, seja: liga metálica,
policarbonatos, fibra de carbono ou, de vidro.
15 Possuir botão liga/desliga.
16 Possuir alto falantes estéreos e microfones estéreos integrados.
17 Permitir a colocação de dispositivo antifurto do tipo kensington (dispositivo de travamento).
18 Não existir quaisquer adaptações no gabinete destinadas a implementar o sistema de
segurança.

i;(g} ;R~~g;jm'[~[m'§íª§;~~6jilJJt2Y(Q9l~llpg,~1~9IP;1l~!~tj~,fln;tl~l~ll~Jift~tl1grm~&jMg;t'ij!~~º;~Z~m~~.))
INTERFACE DE VfDEO:

1.

2.

Possuir compatibilidade com DirectX 12.

i,11~~sll~'i!I[M~lX~9ll:~~ªgi~:~'lyL~gQj~11!~1[~;:llg,,«[gj:!:il~ll:!;9

TElA:

I.

Tamanho mínimo de 14".

11. (B~~ilIº:~ª!~iBI,{ªm~§Y~f~~Mi8~r~lg91i!1[Ill§rJ
111. Controle de brilho regulável através de teclas funcionais do tedado.
IV. Tratamento antirreflexivo, não sendo aceita a solução glare (brilhante ou polida) ou adesivos
L-____~an~ti~·r~re~fl~e~x~os~.______________________________________________________~7
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INTERFACE DE REDE:

1.

Placa de rede integrada padrão Gigabit Ethernet

2.

Suporte a PXE e Wake-On-Lan.

INTERFACE DE REDE SEM FIO:

INTERFACE DE SOM:

•

Possuir controladora integrada, com conectares de sarda e microfone (serão aceitos

..

Possuir alto falante e microfones estéreos integrados ao gabinete.

..

Controle de mudo e de volume regulável através de teclas funcionais do teclado.

conectares do tipo combo).

SISTEMA OPERACIONAL:

..

O licitante deverá fornecer pré-instalado, ou disponibilizar via Internet, software que permita
a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers
disponíveis pelo fabricante.
/./----

L-------------------------------------------------------------------------~l~.

--'\

.

'

--~~~~-~~~~~--~~~~~~~~~--~~~~~~~---
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GARANTIA:

•
•

Não serão aceitas adaptações no equipamento (adição de componentes pelo licitante).
Deverá ser comprovado através de declaração do fabricante que todo equipamento será

integrado em fábrica. Esta exigência visa à procedência e garantia total do equipamento pelo
FABRICANTE.
..

A empresa FABRICANTE do equipamento deverá prover assistência técnica em todo território
brasileiro e deverá dispor de um número telefônico (0800) para suporte técnico e abertura de
chamados técnicos;

•

Possuir recurso disponibilizado via site do próprio FABRICANTE (informar URL para
comprovação) que faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da
inserção do seu número de série e modelo/número do equipamento;

•

O atendimento às chamadas técnicas durante o período de garantia será no regime de 8x5;

•

Permitir a abertura do gabinete pelos próprios técnicos da CONTRATANTE para upgrades,
sem perda da garantia.

o

Quando houver a inclusão de extensão de garantia, com prazos de garantia estendido ou
modalidade de prestação dos serviços para atendimento on-site e/ou tempos de solução, o
LICITANTE, quando não for a próprio FABRICANTE, deverá informar o respectivo
código/partnumber deste serviço na proposta comercial e, obrigatoriamente, entregar o
respectivo certificado emitido pelo Fabricante após a entrega dois) equipamento(s).

..

Deverá ser apresentada, juntamente com a proposta comercial, declaração do FABRICANTE
comprometendo-se a prestar a garantia solicitada neste edital. Esta declaração deverá ser
específica para este processo licitatório.

CERTIFICAÇÃO:

.
.
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•

Deverá ser apresentado certificado em que o fabricante do equipamento é membro do

consórcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão "DMI" de
gerenciamento. O FABRICANTE deverá ser membro na categoria "BOARD". O certificado será
conferido através de acesso a pagina http://www.dmtf,org/about/llst/. Apresentar página

"
..

O equipamento deverá possuir certificado de homologação comprovando a compatibilidade
do mesmo com, pelo menos, uma distribuição de Linux Kernel 4.0 ou superior. A
comprovação da compatibilidade deverá ser através de relatórios de compatibilidade do
equipamento mediante a apresentação de laudos ou atestados de laboratórios credenciados
junto ao INMETRO. Alternativamente, no caso da homologação Linux Ubuntu ou SUSE, será
aceita
a
comprovação
através
do
site
HCL
Ubuntu,
disponível
em
http://www.lIbuntll.com/certification/desktop/

ali

SUSE,

disponrvel

em

https://www.sllse.comlvessearch/Search.isp.
"

Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) ou superior da
DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado através de documentação do
fabricante do equipamento.

OUTROS REQUISITOS:
"

Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os

"

Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos
com qualidade e caracterfsticas idênticas ou superiores, mediante nova homologação.

..

Todos os cabos e conectares necessários ao funcionamento dos equipamentos deverão ser

"

Cabos de conexão à rede elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136.

..

As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em

componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas.

fornecidos com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros).

embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem.

..

O equipamento (notebook, fonte e demais componentes) obrigatoriamente deverá estar

na cor
cinza ou
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• o equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos
•

equipamentos destinados ao uso doméstico.
Catálogo técnico oficial do produto, do Fabricante, que apresente as caracterlsticas técnicas
em conformidade com as descritas nu Edital. Caso os Catálogos Técnicos apresentados

•

omitam alguma informação ou exigência técnica em relação aos descritivos do Edital e seus
Anexos, deverá ser anexado aos mesmos a declaração do fabricante, completando estas
informações, em Português.
Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes.

G,RUP01,:,AIIVOS DE REDE

SWITCH DE ACESSO - TIPO 01

1.

Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do
modelo OS I;

2.

Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1000Base-T para conexão de cabos de par
metálico UTP com conector RJ-45;

3.

Deve ser fornecido com 4 slots para conexão de transceivers SFP para fibras ópticas
multi modo e monomodo com velocidade de lGbE. Estas portas devem ser de uso simultâneo
com as portas 1000Base-T e não serão aceitas interfaces do tipo combo;

4.

Deve possuir 28 portas ethernet ativas simultaneamente, não incluindo Interfaces de
empilhamento;

5.

Deve suportar empilhamento através de interfaces dedicadas, com velocidade mínima de 40
Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas de pelo menos 4 unidades e
compatível com os switches marca Cisco, modelo 29605 já existentes neste órgão. Deve-se
utilizar portas específicas para este fim, de uso traseiro. Caso seja opcional, a porta e cabo de
empilhamento não precisam ser fornecidos neste processo;

6.

Deve empilhar com switches PoE e não PoE. Os switches PoE devem prover alimentação
conforme o padrão 802.3at, fornecendo até 30W por porta;

7.

Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) utilizando portas
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de diferentes switches da pilha;
8.

Deve possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conectar R5-232,
RJ-45 ou U5B;

9.

Deve possuir capacidade de vazão de pelo menos 70 mpps;

10. Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado
na porta do switch. Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana

as configurações na porta (VLAN, velocidade, Q05) conforme o tipo de equipamento
conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática;
11. O equipamento deve permitir sua configuração automática com base em outro equipamento
da rede, sem intervenção humana, permitindo a sua rápida substituição. Ao ser ligado,

O

equipamento deve buscar esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se
para isso parâmetros fornecidos pelo DHCP;
12. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do
mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede. Deve permitir ainda o
espelhamento de tráfego nos switches marca Cisco, modelo 29605 Já existentes neste órgão;
13. Deve possuir Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes;
14. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão
IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, permitindo a criação de no mlnimo 1000 VLANs
com IDs entre 1 e 4000;
15. Deve implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces rateáveis,
permitindo a criação de pequenos backbones;
16. Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (Iink aggregation);

17. Permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma automática através do
protocolo lLDP (IEEE 802.1AB) ou semelhantes;
18. Deve possuir IGMP snooping para contrale de tráfego de multicast;
19. Deve suportar Multicast VlAN, de forma que o tráfego Multicast da rede seja isolado em uma
VlAN diferente das demais;
20. Deve implementar MLD v1 e v2;
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21. Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associálas automaticamente a VlAN de voz;
22. Deve implementar Spanning Tree por vlan e conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid

Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Deve implementar
pelo menos 32 instâncias de Multiple Spanning Tree;
23. Deve possuir priorização de pacotes (QoS) com 8 (oito) filas de prioridade por porta. Deve
implementar a classificação de pacotes com base em regras de ACl;
24. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VlAN por usuário e Guest VlAN
para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, deve possuir
um portal Web interno ao equipamento para autenticação;
25. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta para o caso de uplinks

com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será
permitido;

26. Deve implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de

acesso e não só os pacotes referentes a senha;
27. Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta e
permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada: alertar ou

desativar a porta;
28. Deve permitir a criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas
em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo
ToS e dia e hora. Deve ser possível habilitar o log da ACl;
29. Deve implementar IPv6 com as seguintes RFCs: 1981, 2373, 2460, 2461, 2462 e 2463;
30. Deve permitir a configuração de DHCP Server e DHCP Relay com suporte a múltiplas VlANs
simultaneamente;

31. Deve possuir DHCP Snooping para eliminação de falsos servidores DHCP;

~

32. Deve possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação

~~ ~//~

entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e
porta física do switch em que se localiza tal MAC, de forma a evitar ataques na rede;

•

y

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~., .
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33. Deve responder a pacotes para teste de rede, suportando no mínimo as seguintes operações
de teste: TCP connect e UDP echo. Caso o equipamento ofertado não forneça essa
funcionalidade, deve ser fornecida ferramenta capaz de prover estas funcionalidades;
34. Deve possuir O protocolo "Network Time Protocol" (NTP), autenticado, para a sincronização
do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca

de mensagens com os servidores de tempo;
35. Deve possuir interface USB para manipulação de arquivos com firmware ou configuração
localmente;
36. Deve permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3;
37. Deve permitir a criação de três níveis de administração e configuração do switch. Deve
permitir a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS;
38. Deve implementar tecnologia que colete amostras do fluxo de tráfego (flows) para
fornecimento de estatísticas e monitoramento da rede através dos protocolos Netflow ou
IPFIX;
39. Deve implementar o mecanismo mudança de autorização dinâmica para 802.1x, conhecido
como RADIUS CoA (Change of Authorizatíon);
40. Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog),
indicando a hora exata do acontecimento;
41. Deve suportar o protocolo VTP (Vlan Trunking Protocol) para compartilhamento de VLAN com
os switches marca Cisco já existentes neste órgão;
42. Deve suportar O protocolo CDP (Cisco Discovery rrotocol) para descoberta da topologia da
rede e de equipamentos vizinhos, compatível com os equipamentos Cisco já existentes neste

órgão;
43. O equipamento deve ser compatível com o software Cisco Prime Infrastructure já existente

neste órgão;
44. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em
tensões de 110V e 220V com comutação automática. Oeve ser fornecido cabo de energia
obedecendo o padrão NBR 14136;
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45. Deve suportar fonte de alimentação redundante;
46. Gabinete padrão para montagem em rack de 19", com altura máxima de lU, incluindo todos

os acessórios para o perfeito funcionamento;
47. Garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 3

dias úteis;
48. Visando atender à padronização que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,

observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas, de que trata o inciso I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, os Itens
constantes deste grupo devem ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo
(lote).

.
ITEM06(GRUP001):SlN1TC::H DÊ ACESSO- TIPO, 02

,

'"

.,
,

"

SWITCH DE ACESSO - TIPO 02

1.

Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 3 do
modelo 051;

2.

Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas lOOOBase-T para conexão de cabos de par
metálico UTP com conectar RJ-45;

3.

Deve ser fornecido com 4 slots para conexão de transceivers 5FP para fibras ópticas
multi modo e monomodo com velocidade de lGbE. Estas portas devem ser de uso simultâneo
com as portas 1000Base-T e não serão aceitas interfaces do tipo combo;

4.

Deve possuir 52 portas ethernet ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de

empilhamento;
5.

Deve suportar empilhamento através de interfaces dedicadas, com velocidade mínima de 40
Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas de pelo menos 4 unidades e
compatível com os switches marca Cisco, modelo 29605 já existentes neste órgão. Deve-se

i).

utilizar portas específicas para este fim, de uso traseiro. Caso seja opcional, a porta e cabo de

empilhamento não precisam ser fornecidos neste processo;

V
6.

Deve empilhar com switches PoE e não PoE. Os switches PoE devem prover alimentação

..

..
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conforme o padrão 802.3at, fornecendo até 30W por porta;
7.

Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) utilizando portas
de diferentes switches da pilha;

8.

Deve possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232,
RJ-45 ou uss;

9.

Deve possuir capacidade de vazão de pelo menos 100 mpps;

10. Deve possuir funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado
na porta do switch. Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana
as configurações na porta (VLAN, velocidade, QoS) conforme o tipo de equipamento
conectado. A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática;
11. O equipamento deve permitir sua configuração automática com base em outro equipamento
da rede, sem intervenção humana, permitindo a sua rápida substituição. Ao ser ligado, o
equipamento deve buscar esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se
para isso parâmetros fornecidos pelo Df/CP;
12. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do
mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver na rede. Deve permitir ainda o
espelhamento de tráfego nos switches marca Cisco, modelo 29605 já existentes neste órgão;
13. Deve possuir Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes;
14. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão
IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, permitindo a criação de no mínimo 1000 VLANs
com IDs entre 1 e 4000;
15. Deve implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces rateáveis,
permitindo a criação de pequenos backbones;
16. Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation);
17. Permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma automática através do
protocolo LLDP (IEEE 802.1AS) ou semelhantes;
18. Deve possuir IGMP snooping para controle de tráfego de multicast;
19. Deve suportar Multicast VLAN, de forma que o tráfego Multicast da rede seja isolado em uma
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VLAN diferente das demais;
20. Deve implementar MLD vi e v2;
21. Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associálas automaticamente a VLAN de voz;
22. Deve implementar Spanning Tree por vlan e conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid
Spanning Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) com filtros BPDU. Deve implementar
pelo menos 32 instâncias de Multiple Spanning Tree;
23. Deve possuir priorização de pacotes (QoS) com 8 (oito) filas de prioridade por porta. Deve
implementar a classificação de pacotes com base em regras de ACL;
24. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN
para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, deve possuir
um portal Web interno ao equipamento para autenticação;
25. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta para o caso de uplinks
com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será
permitido;
26. Deve implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de
acesso e não só os pacotes referentes a senha;
27. Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta e
permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada: alertar ou
desativar a porta;
28. Deve permitir a criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas
em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo
ToS e dia e hora. Deve ser possível habilitar o log da ACL;
29. Deve implementar IPv6 com as seguintes RFCs: 1981,2373,2460,2461, 2462 e 2463;
30. Deve permitir a configuração de DHCP Server e DHCP Relay com suporte a múltiplas VLANs
simultaneamente;

31. Deve possuir DHCP Snooping para eliminação de falsos servidores DHCP;
32. Deve possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação
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entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e
porta física do switch em que se localiza tal MAC, de forma a evitar ataques na rede;
33. Deve responder a pacotes para teste de rede, suportando no mínimo as seguintes operações

de teste: TCP connect e UDP echo. Caso o equipamento ofertado não forneça essa
funcionalidade, deve ser fornecida ferramenta capaz de prover estas funcionalidades;
34. Deve possuir o protocolo "Network Time Protocol" (NTP). autenticado, para a sincronização
do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca
de mensagens com os servidores de tempo;
35. Deve possuir interface USB para manipulação de arquivos com firmware ou configuração
localmente;
36. Deve permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3;
37. Deve permitir a criação de três níveis de administração e configuração do switch. Deve
permitir a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS;
38. Deve implementar tecnologia que colete amostras do fluxo de tráfego (flows) para
fornecimento de estatísticas e monitoramento da rede através dos protocolos Netflow ou
IPFIX;
39. Deve implementar o mecanismo mudança de autorização dinâmica para 802.1x, conhecido
como RADIUS CoA (Change of Authorization);
40. Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog),
indicando a hora exata do acontecimento;

41. Deve suportar o protocolo VTP (Vlan Trunking Protocol) para compartilhamento de VlAN com
os switches marca Cisco já existentes neste órgão;
42. Deve suportar o protocolo CDP (Cisco D',scovery protocol) para descoberta da topologia da
rede e de equipamentos vizinhos, compatível com os equipamentos Cisco já existentes neste
órgão;

43. O equipamento deve ser compatível com o software Cisco Prime Infrastructure já existente
neste órgão;

)~
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tensões de 110V e 220V com comutação automática. Deve ser fornecido cabo de energia
obedecendo o padrão NBR 14136;
45. Deve suportar fonte de alimentação redundante;

46. Gabinete padrão para montagem em racl< de 19", com altura máxima de lU, incluindo todos
os acessórios para o perfeito funcionamento;

47. Garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 3

dias úteis;
48. Visando atender à padronização que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas, de que trata o inciso I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, os itens
constantes deste grupo devem ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo
(lote).
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SWITCH DE ACESSO - TIPO 03

1. Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 2 do
modelo 051;
2.

Deve ser fornecido com 24 (vinte e quatro) portas 1O/100/1000Base-T para conexão de cabos
de par metálico UTP com conectar RJ-45. Deve suportar Auto-MDIX e negociação automática
de speed e duplex;

3.

Deve ser fornecido com 4 (quatro) slots para conexão de transceivers SFP para fibras ópticas
multi modo e monomodo com velocidade de lGbE. Estas portas devem ser de uso simultâneo
com as portas 1000Base-T e não serão aceitas interfaces do tipo combo;

4.

Deve possuir 28 (vinte e oito) portas ethernet ativas simultaneamente, não incluindo

L:> ___.~

interfaces de empilhamento caso suportado pelo equipamento;
5.

Deve permitir a criação de linl<s agrupados virtualmente (linl< aggregation) de acordo com o
padrão IEEE 802.3ad (UnI< Aggregation Control Protocol -lACP);

6.

<
.:.:::

Deve possuir porta de console para total gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45 ou
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USB;
7.

Deve possuir capacidade de vazão de pelo menos 40 (quarenta) Mpps;

8.

Deve possuir tabela para, no m/nimo, 8.000 (oito mil) endereços MAC;

9.

O equipamento deve permitir sua configuração automática com base em outro equipamento
da rede, sem intervenção humana, permitindo a sua rápida substituição. Ao ser ligado, o
equipamento deve buscar esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se
para isso parâmetros fornecidos pelo OHCP;

10. Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associálas automaticamente a VLAN de voz;
11. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mesmo switch
(port mirroring);
12. Deve possuir Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes;
13. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão
IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, permitindo a criação de no m/nimo 60 VLANs;
14. Deve implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces rateáveis,
permitindo a criação de pequenos backbones;
15. Permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma automática através do
protocolo LLDP (IEEE S02.1AB) ou semelhantes;
16. Deve possuir IGMP snooping para controle de tráfego de multicast;
17. Deve implementar MLD vl e v2;
18. Deve implementar Spanning Tree por vlan e conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid
Spanning Tree) e IEEE 802.15 (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 32
instâncias de Spanning Tree;
19. Deve possuir priorização de pacotes (QoS) com 4 (quatro) filas de prioridade por porta;

\ \

1\

20. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por usuário;
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em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo
ToS e dia e hora;
22. Deve implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de

acesso e não só os pacotes referentes a senha;
23. Deve possuir o protocolo "Network Time Protocol" (NTP), autenticado, para a sincronização
do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca
de mensagens com os servidores de tempo;

24. Deve possuir interface USB para manipulação de arquivos com firmware ou configuração
localmente;
25. Deve permitir configuração/administração remota através deSSH e SNMPv3;
26. Deve permitir a criação de três níveis de administração e configuração do switch. Deve
permitir a autenticação de usuário de gerênCia em servidor RADIUS e TACACS;
27. Deve implementar o mecanismo mudança de autorização dinâmica para 802.1x, conhecido
como RADIUS CoA (Change 01 Authorization);
28. Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog),
indicando a hora exata do acontecimento;
29. Deve suportar o protocolo VTP (Vlan Trunking Protocol) para compartilhamento de VlAN com
os switches marca Cisco já existentes neste órgão;

30. Deve suportar o protocolo CDP (Cisco Dlscovery Protocol) para descoberta da topologia da
rede e de equipamentos vizinhos, compatível com os equipamentos Cisco já existentes neste

órgão;
31. O equipamento deve ser compatível com o software Cisco Prime Infrastruc!ure já existente

neste órgão;
32. Deve possuir suporte ao padrão IEEE 802.3az Energy-Efficient Elhernel que define
mecanismos para redução no consumo de energia dos Iinks de rede durante os perrodos de
baixa utilização;
33. Deve ser fornecido com fonle de alimentação inlerna com capacidade para operar em

~>
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obedecendo o padrão NBR 14136;
34. O equipamento não deve possuir ventiladores, ou seja, deve ser do tipo fanless;
35. Gabinete padrão para montagem em rack de 19", com altura máxima de lU, incluindo todos
os acessórios para o perfeito funcionamento;

36. Garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até S

dias úteis;
37. Visando atender à padronização que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas, de que trata o inciso I do artigo lS da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, os itens
constantes deste grupo devem ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo
(lote).
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SWITCH DE ACESSO - TIPO 04

1.

Equipamento tipo switch gigabit ethernet com capacidade de operação em camada 2 do
modelo 051;

2.

Deve ser fornecido com 48 (quarenta e oito) portas 1O/100/1000Base-T para conexão de
cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve suportar Auto-MDIX e negociação
automática de speed e duplex;

3.

Deve ser fornecido com 4 (quatro) slots para conexão de transceivers SFP para fibras ópticas
multi modo e monomodo com velocidade de lGbE. Estas portas devem ser de uso simultâneo
com as portas 10008ase-T e não serão aceitas interfaces do tipo combo;

4.

Deve possuir 52 (cinquenta e duas) portas ethemet ativas simultaneamente, não incluindo
interfaces de empilhamento caso suportado pelo equipamento;

S.

Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link aggregation) de acordo com o
padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation Contrai Protocol- lACP);

6.

Deve possuir porta de console para total gerenciamento local, com conectar RS-232, RJ-45 ou

1\
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USB;
7.

Deve possuir capacidade de vazão de pelo menos 75 (setenta e cinco) Mpps;

8.

Deve possuir tabela para, no m(nimo, 8.000 (oito mil) endereços MAC;

9.

O equipamento deve permitir sua configuração automática com base em outro equipamento
da rede, sem intervenção humana, permitindo a sua rápida substituição. Ao ser ligado, o
equipamento deve buscar esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se
para isso parâmetros fornecidos pelo DHCP;

10. Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP estejam conectados e associálas automaticamente a VLAN de voz;

11. Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta para outra porta do mesmo switch
(port mirroring);
12. Deve possuir Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes;

13. Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão
IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, permitindo a criação de no m(nimo 60 VLANs;
14. Deve implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces roteáveis,
permitindo a criação de pequenos backbones;
15. Permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma automática através do
protocolo LLDP (IEEE 802.1AB) ou semelhantes;
16. Deve possuir IGMP snooping para controle de tráfego de multicast;
17. Deve implementar MLD v1 e v2;
18. Deve Implementar Spanning Tree por vlan e conforme os padrões IEEE 802.1w (Rapid
Spannlng Tree) e IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree). Deve implementar pelo menos 32
instâncias de Spanning Tree;
19. Deve possuir priorização de pacotes (QoS) com 4 (quatro) filas de prioridade por porta;
20. Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com assina lamento de VLAN por usuário;

21. Deve permitir a criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas
UNIPAMPA - Reitoria - Rua Monsenhor Costábile Hipólito, 125 - Centro - 8agé/RS - CEP 96400-S90
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em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo
ToS e dia e hora;
22. Deve Implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de controle de

acesso e não só os pacotes referentes a senha;
23. Deve possuir o protocolo "Network Time Protocol" (NTP), autenticado, para a sincronização
do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca
de mensagens com os servidores de tempo;
24. Deve possuir Interface USB para manipulação de arquivos com firmware ou configuração

localmente;
25. Deve permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3;
26. Deve permitir a criação de três níveis de administração e configuração do switch. Deve
permitir a autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS;
27. Deve implementar o mecanismo mudança de autorização dinâmica para 802.1x, conhecido
como RADIUS CoA (Change of Autllorization);
28. Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog),

indicando a hora exata do acontecimento;
29. Deve suportar o protocolo VTP (Vlan Trunking Protocol) para compartilhamento de VLAN com

os switches marca Cisco já existentes neste órgão;
30. Deve suportar o protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol) para descoberta da topologia da
rede e de equipamentos vizinhos, compatível com os equipamentos Cisco já existentes neste
órgão;
31. O equipamento deve ser compatível com o software Cisco Prime Infrastructure já existente

neste órgão;
32. Deve possuir suporte ao padrão IEEE 802.3az Energy-Efficient Etllernet que define
mecanismos para redução no consumo de energia dos links de rede durante os períodos de

baixa utilizaçãoi
33. Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em
tensões de llOV e 220V com comutação automática. Deve ser fornecido cabo de energia
L -__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~
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obedecendo o padrão NBR 14136;

I

34. O equipamento não deve possuir ventiladores, ou seja, deve ser do tipo fanless;
35. Gabinete padrão para montagem em rack de 19", com altura máxima de lU, incluindo todos
os acessórios para o perfeito funcionamento;
36. Garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 5

dias úteis;
37. Visando atender à padronização que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,
observadas, quando for o casol as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas, de que trata o inciso I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, os itens
constantes deste grupo devem ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo
(lote).

PONTO DE ACESSO - TIPO 01
1.

Equipamento do tipo thin access point, ou seja, ponto de acesso (AP) que permita acesso à
rede ethemet via wireless e que possua todas as suas configurações centralizadas nas
controladoras wireless marca Cisco, modelo 5508 já existentes neste órgão;

2.

Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, com facilidades para fixação em parede
ou teto e capaz de operar em ambiente de escritório. Deve acompanhar todos os acessórios
para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5 a 40. C;

3.

O AP deve suportar arquitetura centralizada onde opera de modo dependente do
controlador wireless que faz o gerenciamento das políticas de segurança, qualidade de
serviço (QoS) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de gerenciamento de
RF específico;

4.

As funcionalidades aqui descritas devem ser implementadas pelo conjunto ponto de acesso +

5.

Deve implementar padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac simultaneamente com rádios distintos,

controladores;
permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento;
6.

Suporte integrado a Power Over Ethernet (PoE) conforme o padrão IEEE 802.3af ou 802.3at;

7.

Deve suportar no mínimo 16 (dezesseis) SSIDs com configurações distintas de rede, VLAN,
segurança, criptografia e QoS. Deve ser possível habilitar todos os 16 (dezesseis) SSIDs
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simultaneamente em uma única faixa de frequência, tanto em 2.4GHz quanto em SGHz;
8.

Deve possuir02 (duas) interfaces Ethemet com conector RJ-45 para conexão de cabos UTP

9.

Deve suportar link aggregation nas interfaces ethernet;

com operação nas seguintes velocidades: 100Mbps e lGbps;
10. Deve possuir 01 (uma) interface USB;
11. Deve possuir 01 (uma) interface console (serial) para gerenciamento local;
12. Deve possuir potência mínima de 150 mW em ambas as frequências. Não serão aceitos
equipamentos com potência inferior;
13. Deve possuir LED com intuito de obter-se o status do equipamento;
14. Deve possibilitar configuração inicial através de cliente DHCP, de modo que toda configuração
seja baixada do controlador automaticamente;
15. Implementar gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da
solução (Controlador + AP) devem definir sem intervenção manual os parâmetros de
potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e
sobreposição de canais;
16. Deve im plementar Wi-Fi M ultimedia (WMM);
17. Deve suportar operação SU-MIMO (single-user MIMO) em 4x4 e com 3 fluxos espaciais;
18. Deve suportar operação MU-MIMO (multiuser MIMO) em 4x4 e com 3 fluxos espaciais;
19. Deve possuir sensibilidade mínima de -90 dBm operando em IEEE 802.11n (2.4GHz);
20. Deve possuir antenas internas ao equipamento com ganho mínimo de 4 dBi em 2.4 GHz e 4
dBi em 5 GHz. As antenas devem possuir radiação omnidirecional;
21. Deve implementar a utilização de canais de 160MHz em 802.11ac;
22. Deve implementar análise de espectro para detecção de interferências provenientes de
outros equipamentos nas frequências de 2.4 e SGHz com granularidade melhor que 400 kHz,
com chipset ou hardware dedicado para esta funcionalidade. Deve detectar interferências

que operem nas frequências relacionadas, tais como bluetooth, micro câmeras, microondasl
telefones sem fio e qualquer outro dispositivo que possua transmissão nestas faixas de

frequências. Estas interferências devem ser evitadas pelo conjunto access point + controlador
de forma que sejam utilizados nos pontos de acesso os canais menos afetados pelas
interferências. Esta análise deve ocorrer simultaneamente nas frequências de 2.4 e 5 GHz no
mesmo AP sem perda de conectividade ou redução do data rate para os clientes conectados.
No caso de não implementação deste recurso, devem ser fornecidos dois pontos de acesso

I

~

(desde que atendam aos requisitos deste item): um para operação de rede e outro para

\
)/ ~

operação corno análise de espectro;

!-'y,.

23. Para segurança, o AP deve suportar o padrão IEEE 802.11i e suportar autenticação WPA2. O
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SIM e PEAP. O AP deve suportar o algoritmo AES para criptografia;
24. Suportar autenticação segundo o padrão IEEE 802.1X com assinalamento de VLAN por
usuário, conforme pré-definido em servidor RADIUS padrão de mercado (tais como NP5 e
FreeRADIUS);
25. Deve implementar técnica de beamforming de forma nativa;
26. Deve implementar técnica de DFS (Dynamic Frequency Selection);
27. Possuir sistema antifurto tipo Kensington 5ecurity Lock ou suporte específico para cadeado
para proteção fisica do equipamento;
28. Deve estar homologado pela Anatel na data do pregão;
29. O ponto de acesso deverá ser capaz de ser gerenciado pela controladora wireless marca
Cisco, modelo 5508 já existente neste órgão;
30. Garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 3

dias úteis;
31. Visando atender à padronização que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,

observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas, de que trata o inciso I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, todos os
itens deste grupo devem ser do mesmo fabricante.

PONTO DE ACESSO - TIPO 02
1.

A solução deverá ser composta de equipamentos do tipo thin access point, ou seja, APs que
permitam acesso a rede ethernet via wireless e que possuam todas as suas configurações
centralizadas nas controladoras wireless marca Cisco, modelo 5508 já existentes neste órgão;

2.

Hardware/unidade projetada com estrutura robusta, com facilidades para fixação em parede
ou teto, capaz de operar em ambiente de escritório. Deve acompanhar todos

05

acessórios

para fixação em teto e/ou parede. Temperatura de operação de 5 a 402 C;
3.

O AP deve suportar arquitetura centralizada onde o AP opera de modo dependente do
controlador wireless que faz o gerenciamento das políticas de segurança, qualidade de
serviço (Q05) e monitoramento de RF, utilizando para isto o protocolo de gerenciamento de
RF específico;

4.

As funcionalidades aqui descritas devem ser implementadas pelo conjunto ponto de acesso +
controladores;

5.

Implementar padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac simultaneamente com rádios distintos,

'-----"'-~==::...c.:=-=-::.::..:.::=--::===.:c=::..:::::====:.:.:_'..:_=:::...==""'_
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7.

permitindo configurações distintas para 2.4 e 5 GHz dentro do mesmo equipamento;
Suporte integrado a Power Over Ethernet (PoE) conforme o padrão IEEE 802.3af ou 802.3at;
Cada AP deve suportar no mínimo 16 (dezesseis) SSIDs com configurações distintas de rede,
VlAN. segurança, criptografia e Q05. Deve ser possível habilitar todos os 16 (dezesseis) SSIDs

simultaneamente em uma única faixa de frequência, tal como 5GHz;
8.

Possuir 01 (uma) interface Ethernet 10/100/1000 corn conectar RJ-45;

9.

Possuir 01 (uma) interface USB;

10. Deve possuir 01 (uma) interface de console padrão RJ-45, RS-232 ou USB, para
gerenciamento completo local através de cabo console;
11. Deve possuir potência mínima de 150 mW em ambas as frequências. Não serão aceitos

equipamentos com potência inferior;
12. Deve possuir LED frontal com intuito de obter-se status do equipamento;
13. Deve possibilitar Implementação Plug-and-Plav através de cliente DHCP, de modo que toda
configuração seja baixada do controlador automaticamente;
14. Implementar gerenciamento automatizado de RF e potência, ou seja, os elementos da
solução (Controlador + APs) devern definir sem intervenção manual os parârnetros de
potência de transmissão e ajuste de canal de frequência, evitando interferências e

sobreposição de canais;
15. Suporte a WMM;
16. Deve suportar operação MIMO 3x3 com sensibilidade mlnima de -93 dBm operando em IEEE
802.11n (2.4GHz);
17. Deve possuir antenas internas ao equipamento com ganho mínimo de 3 dBi em 2.4 GHz e 4
dBi em 5 GHz. As antenas devem possuir radiação omnidirecional;
18. Deve operar com velocidades de, no mlnimo, 867 Mbps e 2 fluxos espaciais (spatial streams);
19. Deve suportar operação MU-MIMO (multiuser MIMO) em 3x3 e corn 2 fluxos espaciais para
5GHz;
20. Para segurança, o AP deve suportar o padrão IEEE 802.11i e suportar autenticação WPA2. O
AP também deve suportar autenticação 802.1x incluindo EAP-TLS, EAP-TILS, EAP-GTC, EAPSIM e PEAP. O AP deve suportar o algoritmo AES para criptografia;
21. Suportar autenticação segundo o padrão IEEE 802.1X com assinalamento de VLAN por
usuário, conforme pré-definido em servidor RADIUS padrão de mercado (tais corno NPS e
FreeRADIUS);
22. Deve implementar técnica de beamforming de forma nativa;
23. Deve implementar técnica de DFS (Dynamic Frequencv Selection);
24. Possuir sistema antifurto tipo Kensington Securitv Lock ou suporte específico para cadeado

L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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para proteção física do equipamento;
25. Deve estar homologado pela Anatelna data do pregão;
26. Deve vir totalmente habilitado e funcional para operação, sem restrição de licenças que
habilitem funcionalidades específicas;

27. O ponto de acesso deverá ser capaz de ser gerenciado pela controladora wireless marca
Cisco, modelo 5508 já existente neste órgão;
28. Garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 3
dias úteis;
29. Visando atender à padronização que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia

oferecidas, de que trata o inciso I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, os itens
constantes deste grupo devem ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo
(lote).

INJETOR POE

1.

Injetor PoE (power injector) para alimentação de dispositivos PoE onde não há switch com
esta tecnologia;
2. Deve permitir o fornecimento de energia capaz de alimentar os pontos de acesso deste
processo com 100% de operação;
3. Deve possuir 2 portas RJ-45 fêmea, uma para conectar ao switch não PoE, outra para
fornecer energia e dados para o ponto de acesso. Ambas as portas devem operar em Gigabit;
4.

Deve acompanhar cabos e acessórios para o seu perfeito funcionamento;

5.

6.

Deve ser fornecido com fonte de alimentação interna com capacidade para operar em
tensões de 110V ou 220V com comutação automática e frequência de 60Hz. Deve ser
incluldo cabo para conexão a rede elétrica no padrão brasileiro;
Deve ser do mesmo fabricante, homologado e compatível com os pontos de acesso deste

7.

Visando atender à padronização que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,

processo;
observadas quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
j

oferecidas, de que trata o inciso I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, todos os
itens deste grupo devem ser do mesmo fabricante.

UNIPAMPA - Reltona - Rua Monsenhor Costáblle Hlpôlito 125 - Centro - BagéjRS ~ CEP
j

g6400~590

Homepage: http;f/www6,unipampa.edu.br~ e~mail: pregao@unipampa.edu.br

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
UNIPAMPA
CNPJ 09.341.233/0001-22
UASG 154359

n'EI',,'12 (~f{lJI'OOl):

LI<:ENÇggK~XTEN~~P.~~~~FQN'rRQ~~c?RÀINI~~I.~SS-!fAI'S

.' .

.

i .
'.'

LICENÇA DE EXTENSÃO PARA CONTROLADORA WIRELESS - 5 APS
1.

2.

3.

4.
5.
6.

.•

Deve prover a expansão da quantidade de APs gerenciados na controladora wireless marca Cisco,
modelo 5508 já existente neste órgão;
Deve adicionar 5 (cinco) APs ao número total de APs já suportados, respeitando o limite
suportado pelo equipamento;
Deve acompanhar todas as habilidades para pleno funcionamento;
A licença deverá ser compatível com a controladora wireless presente neste edital;
Garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 3 dias
úteis;
Visando atender à padronização que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção. assistência técnica e garantia
oferecidas. de que trata o inciso I do artigo 15 da lei 8.666. de 21 de junho de 1993, todos os
itens deste grupo devem ser do mesmo fabricante .

ITEM13(GRUPº;.~1);YS~~Sfr~.~~~i~~·~~Ô~~.ft1S~~h~9y\Q().~~.V{I~~•.~~~~·T35AI'S· ..........••...•...••.••...•••.•••.•
LICENÇA DE EXTENSÃO PARA CONTROLADORA WIRElESS - 25 AP5

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Deve prover a expansão da quantidade de APs gerenciados na controladora wireless marca Cisco,
modelo 5508 já existente neste órgão;
Deve adicionar 25 (vinte e cinco) APs ao número total de APs já suportados, respeitando o limite
suportado pelo equipamento;
Deve acompanhar todas as habilidades para pleno funcionamento;
A licença deverá ser compatível com a controladora wireless presente neste edital;
Garantia de 60 (sessenta) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 3 dias
úteis;
Visando atender à padronização que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas, de que trata o inciso I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, todos os
itens deste grupo devem ser do mesmo fabricante.
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PACOTE DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA CONTROLADORA WIRELESS
1.

Pacote de extensão de garantia e suporte técnico para Controladora Wireless Cisco, modelo AIR··

CTSS08-S0-K9;
2. A extensão de garantia deve ser reconhecida pelo fabricante dos equipamentos (Cisco Systems)
no Brasil;

3. A contratada deverá disponibilizar, na vigência do contrato, todas as atualizações dos softwares e
firmwares, concebidas em data posterior ao seu fornecimento, pelo per{odo contratado, sem

qualquer ônus adicional para o contratante;
4.

5.

6.

As atualizações incluídas devem ser do tipo "minor release" e "major release", permitindo

manter os equipamentos atualizados em sua última versão de software/firmware;
A garantia deve incluir envio de peças/equipamentos de reposição, que deverão ser entregues
nos locais especificados neste termo de referência, abrangendo-se todos os custos de
deslocamento (envio e retorno) das peças/equipamentos de substituição;
Garantia de 12 (doze) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até 3 dias úteis.

GRUPO 1: CONDiÇÕES GERAIS

•

Condições de Participação e Realização dos Serviços
o A solução deverá ser constituída dos equipamentos relacionados nos itens deste grupo (lotei,
sendo todos de um mesmo fabricante, garantindo a entrega e execução dos serviços por uma
única empresa e a total compatibilidade entre eles;
o A escolha do agrupamento dos itens em grupo visa a plena qualificação da empresa
fornecedora que prestará os serviços de fornecimento, bem como prestará os serviços de
suporte durante a vigência do contratado de garantia dos equipamentos, a total
compatibilidade entre os equipamentos solicitados, a redução de custos operacionais e de

infraestrutura física, a capacidade técnica de manter a solução em operação, os recursos
humanos disponíveis para prestarem o devido apoio, treinamento e curva de aprendizagem e

o custo total de propriedade.

• Garantia
o Os equipamentos fornecidos deverão estar cobertos por garantia do fabricante no Brasil pelo
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período especificado em cada item;
o Não serão aceitas modalidades de garantia com serviços colaborativos entre fabricante e
parceiro (modalidade compartilhada), também conhecidas como Partner Suppor! Service;
o A garantia deve incluir substituição de peças decorrente de vícios de projeto, fabricação,
construção e montagem, pelo período especificado no termo de referência, a contar da data
de aceite provisório dos equipamentos;

o Os softwares fornecidos deverão estar cobertos por garantia que ofereça atualizações
necessárias para a correção de vícios, pelo período especificado no termo de referência, a
contar da data do aceite provisório dos softwares;

o A garantia deve incluir também envio de peças/equipamentos de reposição, que deverão ser
entregues nos locais especificados neste termo de referência, ou na sua ausência, na sede da
contratante, abrangendo-se todos os custos de deslocamento (envio e retorno) das
peças/equipamentos de substituição. Obrigatoriamente o envio de peças/equipamentos de
reposição deve ser realizado pelo fabricante dos equipamentos, sendo este responsável pelo
controle e logística de peças de reposição;
o Devem ser descritos, no momento da proposta, qual o tipo de garantia fornecida. Em ambos
os ocasos os equipamentos devem ter seus números seriais atrelados ao sistema de suporte

do fabricante dos equipamentos, com data especifica de início e fim do suporte.

•

Atualizações
o A contratada deverá disponibilizar, na vigência do contrato, todas as atualizações dos
softwares efirmwares dos equipamentos, concebidas em data posterior ao seu

fornecimento, pelo perrodo especificado no termo de referência, sem qualquer ônus
adicional para o contratante;
o As atualizações incluídas devem ser do tipo I/minor release" e IImajor release ll, permitindo
manter os equipamentos atualizados em sua última versão de software/firmware.

• Suporte Técnico
o A empresa contratada deverá disponibilizar, cumulativamente, estrutura de suporte técnico
por meio de atendimento telefônico~ website e e~mail;

o O registro da solicitação pode ser realizado através de contato telefônica, disponibilizado 24
horas por dia, 7 dias por semana, com o primeiro atendimento em até 4 horas úteis;
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o As ligações deverão ser gratuitas, adotando-se o sistema 0800;
o A contratada deverá disponibilizar um portal web com disponibilidade de 24 horas por dia, 7
dias por semana e 365 dias por ano, com sistema de help-desk para abertura de chamados de
suporte técnico;
o A equipe técnica da contratante poderá abrir, gerenciar status e conferir todo o histórico de
chamados de suporte técnico, mediante login e senha de acesso ao sistema;
o Os chamados abertos por e-mail deverão ter sua abertura automática no portal web;
o Todo o chamado aberto deverá ter sua resolução técnica registrada no sistema web de helpdesk;
o A contratada deverá prestar o suporte técnico dos produtos fornecidos, sendo facultado a ela
o escalonamento das questões para

° respectivo fabricante, ficando, entretanto, a contratada

responsável pelo gerenciamento do chamado e prestação de informações à contratante;
o A contratada deve indicar, por ocasião do início dos trabalhos, os procedimentos para
abertura de suporte técnico.
•

Condições de Entrega
o

Prazo de entrega de produtos: no máximo 90 (noventa) dias corridos a partir da data de
assinatura do contrato;

o A entrega deve ser agendada com antecedência mínima de 24 horas, sob o risco de não ser
autorizada;
o

Para itens de software, estes devem ser fornecidos com ou sem mídia de instalação. No caso
de não fornecimento de mídia, deve ser indicado local para download do arquivo de
instalação.

•

Padronização
o Conforme disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - Atender ao
principio de padronização, que imponha compatibilidade técnica e de desempenho,
observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas), estes equipamentos, por questões de compatibilidade, gerência, suporte e
garantia, devem ser do mesmo fabricante dos equipamentos deste grupo (lote).

•

Condições de aceite

o 05 equipamentos deverão ser novos e sem uso. Não serão aceitos equipamentos usados, remanufaturados ou de demonstração. Os equipamentos deverão ser entregues nas caixas
lacradas pelo fabricante, não sendo aceitos equipamentos com caixas violadas;
o Este órgão poderá efetuar consulta do número de série do equipamento, junto ao fabricante,
' -____i"'ncefo'-'-rmando data de compra e empresa adquirente, confirmando a procedência legal dos
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equipamentos;
o Este órgão também poderá efetuar consulta junto aos órgãos competentes para certificar a
legalidade do processo de importação;
o O aceite do bem somente será dado após comprovação da entrega e o efetivo cumprimento
de todas as exigências da presente especificação técnica.
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ANEXO IH
MODELO DE CARTA DE
AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO
EMC/C

São Paulo Transporte S/A
Rua Boa Vista, 236 Centro CEP01014-00Q PABX 11 3396-6800
End. Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115-5144
Rua Boa Vis/a, 274, Mezanino Centro CEP 01014-000

Rua XV de Novembro, 268 Centro CEP01013-000 PABX 113293-2700
Rua Santa Ri/a, 500 Pari CEP 03026-030 - PABX 11 2796-3299

SPTrans
MODELO DE CARTA DE AUTORIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
CONTRATO N°

OBJETO: Prestação de serviços xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Local/Data

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Rua Boa Vista, 136 - 3" andar/frente
São Paulo - SP
Alt.: Unidade de Finanças

Assunto: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Prezados Senhores

Conforme disposto no respectivo Contrato, informamos abaixo os dados bancários para que
sejam efetuados os devidos créditos.

Razão Social:

CNPJ:

Nome do Banco: Caixa Econômica Federal

N° do Banco: 104

N° da Agência:

N° da Conta Corrente:
Atenciosamente
Responsável pela CONTRATADA
RG e CPF

<--

08S: Esta carta deverá ser feita em papel timbrado da contratada
São Paulo Transporte S/A
Rua Boa Vista, 236 Cenlro CEP 01014-000 PABX 11 3396-6800
End. Corresp. Rua Boa Vista, 136 Centro CEP 01014-000 PABX 11 3115-5144
Rua Boa Vista, 274, Mezanino Centro CEP 01014-000

Rua XV de Novembro, 268 Centro CEP 01013-000 PABX 113293-2700
Rua Santa Rita, 500 Pari CEP 03026-030 - PABX 11 2796-3299

