PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 002/2021

PROCESSO LICITATÓRIO – Nº. 0108/2021
Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO do grupo”.
Modo de Disputa: ABERTO
Data da Sessão: 27/12/2021
Horário: 09 horas e 30 minutos
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço
anteriormente estabelecido.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal
www.comprasgovernamentais.gov.br
Código da UASG: 389447
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO
REGIONAL DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS – CRF/MG, por do seu pregoeiro,
designado pela portaria Nº 069 de 07 de outubro de 2021, com sede à Rua
Rodrigues Caldas, 493, Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG, realizará
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de
julgamento MENOR PREÇO do grupo, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº
7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 10, de 10 de
fevereiro, de 2020, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, do Decreto 7.174, de 12 de maio
de 2020, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1 Aquisição de equipamentos de informática (scanners, appliance de backup,
access point, etc.), material e acessórios para bem móvel e imóvel (disco rígido e
memória) e licenças de softwares , conforme especificações e demais condições
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, que integra o presente edital.
1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme
tabela constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação
em quantos grupos for de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os
itens que o compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.
1.4. Serão desclassificadas as propostas que contemplarem valores unitários
(itens), acima dos valores máximos aceitáveis, cujas licitantes não aceitarem
negociar com pregoeiro (Acórdão Nº TCU 1872/2018); Lei 10.520/200, art. 4º,
inciso XVII.
1.5. Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas.
2. PLANILHA PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS
Obs.: Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida
pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho
constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG. Em caso
de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT
e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.

Grupo
I

Nº
Catmat

Item
01

277707

Grupo
II

Nº
Catmat

Item
02

Grupo
III

Descrição
Scanner de documentos

Descrição

355896 Access point

Nº
Catmat

Descrição

Item
03

244880 Viva-voz portátil para sala diretoria

Item
04

244880

Viva-voz portátil para sala de
reunião

Qtd.

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor
Médio

25

2.180,00

2.510,00

2.754,05

2.481,35

Qtd.

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor
Médio

3

2.589,74

4.981,98

6.090,97

4.554,23

Qtd.

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor
Médio

1

3.118,00

2.314,58

2.157,40

2.529,99

2.529,99

2

999,00

999,00

1.188,90

1.062,30

2.124,60

Valor Total

62.033,75

Valor Total

13.662,69

Valor Total

VALOR TOTAL: R$ 4.654,59

Grupo
IV

Nº
Catmat

Item
05

473420

Grupo
V

Nº
Catmat

Item
06

Descrição

Qtd.

Memória RAM desktop 8GB DDR3
1333 BrazilPC OEM
BPC1333D3CL9/8G

25

Descrição

Qtd.
2

Item
07

24333

Windows Server 2019 Datacenter
Edition licenciado para 16 cores

Item
08

24333

Windows Server 2019 device cal

110

Item
09

24333

Windows remote desktop services
user cal

15

Grupo
VII

Nº
Catmat

Item
10

381491

Appliance de deduplicação para
backup

Valor 1

50

Descrição

Descrição

220,00

Qtd.

442107 HD SSD 240GB

Grupo
Nº
Catserv
VI

Valor 1

352,92

Valor 1

265,00

Valor 2

364,02

Valor 2

Valor 3

275,00

Valor 3

379,90

Valor 3

59.033,11 49.000,00 55.890,00

Qtd.

1

Valor 2

Valor
Médio

253,33

Valor
Médio

365,6

Valor
Médio

Valor Total

6.333,33

Valor Total

18.280,67

Valor Total

55.974,37

111.948,74

406,28

360,00

498,00

421,43

46.356,93

1.386,94

1.200,00

1.856,00

1481,05

22.215,76

Valor 2

Valor 3

Valor 1

Valor
Médio

183.661,25 511.000,00 197.900,00 297.520,42

Valor Total

297.520,42

3. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS ITENS
Descrição
Scanner de documentos, com dimensões médias: aberto 282 x 457 x 334 mm (LxPxA) e fechado 282 x152 x
165 mm (LxPxA), alimentador automático de no mínimo 50 folhas (80 grs/ m²), velocidade mínima de 40
páginas/ minuto e 80 imagens/ minuto (frente e verso). Digitalização de Cartões Rígidos de até 1,25 mm.
Memória interna mínima de 128MB SDRAM. Interface USB 2.0. Ciclo diário médio de 5.000 documentos.
ADF incluso, resolução óptica 600 * 600 dpi, tecnologia do scanner Contact Image Sensor (CIS), fonte de luz
LED, gramatura do papel 27 ~ 413 g/ m², tamanho do documento ADF Mín.: 52 x 74 mm e Máx.: 216 x
356mm. Software que permite a configuração do equipamento e selecione funções como digitalizar e enviar
como anexo de e-mails, impressão, arquivo, PDF, Paint Brush e OCR. Garantia mínima de 12 meses.
Access Point Aruba Hp Networking AP-305 (part number JX936A), similar ou superior. Deverá ser fornecido
com os acessórios originais de instalação em parede na cor branca (part number JW047A) e de alimentação
de energia (part number JW629A); Garantia mínima de 12 meses.

Qtd.

25

3

Viva-voz portátil para sala da diretoria
- Compatível com o sistema operacional Windows®
- Controles sensíveis ao toque para: Atender/ encerrar chamada; Mudo; Volume +/ -; Botão de função
programável; Emparelhamento via Bluetooth.
- Controles com botões pressionáveis para: Ligar/desligar; Conexão em cadeia sem fio.
- Possuir barra de luz de status visível para indicação de status da chamada em 360°
- Cabo combinado USB-A e USB-C integrado
- Uma porta USB-A para carregamento de smartphone
- Abertura de travamento Kensington
- Bluetooth v5.1
- Perfis Bluetooth compatíveis: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, BLE
- Conjunto direcionável de três microfones
- Distância de recepção do microfone: Mínima de 2,5 m
- Resposta de frequência do microfone: 100 Hz a 6,7 kHz
- Áudio full-duplex
- Redução de ruídos e eco
- Alto-falantes de 1 x 50 mm com alto desempenho para música
- Resposta de frequência do viva-voz: 75 Hz a 20 kHz
- Reflexo de graves com dois radiadores passivos
- Tipo de bateria: Íon de lítio
- Capacidade da bateria: Mínima de 5.000 mAH
- Tempo de fala: Até 30 horas
- Tempo de carregamento: 5 horas
- Dimensões aproximadas 38 x 102 x 273 mm
- Peso aproximado 610 g
- Comprimento mínimo do cabo 1.050 mm
- Resistência a poeira e água com classificação IP64
- Garantia mínima de 12 meses.
Viva-voz portátil para salas de reunião
- Compatível com o sistema operacional Windows®
- Dispositivo móvel Bluetooth
- Porta USB disponível
- Alimentação CA
- Duração da bateria: Até 15 horas de conversação
- Compatível com as plataformas de conferências, como Skype™e Skype for Business, Google Hangouts Pro,
Cisco®
- Microfone: omnidirecional, cobertura de 360 graus; Resposta de frequência: 50 Hz a 8 kHz; - Suporta
locução em banda larga e banda estreita
- Alto-falantes: Resposta de frequência: 140 Hz a 16 kHz; Suporte a locução em banda larga e áudio HIFI;
Volume: ajustável a 85 dBA a 0,5 metro
- Saída de áudio auxiliar
- Entrada de 3,5 mm
- Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
- Dimensões aproximadas Altura x largura x profundidade: 120 mm x 120 mm x 40 mm
- Peso aproximado: 275 g
- Garantia mínima de 12 meses.

1

2

Memória RAM DESKTOP 8GB DDR3 1333 BrazilPC OEM BPC1333D3CL9/8G
Para equipamentos: POSITIVO D365 e D480. Garantia mínima de 12 meses

25

HD SSD Formato 2,5 pol, Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/ s) compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0
(3Gb/s), Capacidades 240GB, NAND TLC, Performance de referência - até 500MB/ s para leitura e 320MB/ s
para gravação, Temperatura de armazenamento -40 C a 85 C, Temperatura de operação 0 C a 70 C, Vibração

50

quando em operação 2,17G pico (7 800 Hz), Vibração quando não está em operação 20G pico (10 2000 Hz),
Expectativa de vida útil 1 milhão de horas MTB e Garantia mínima de 12 meses.
Appliance de deduplicação para backup. Especificações constantes do Anexo I

1

Licenciamento Windows Datacenter 16 cores. Especificações constantes do Anexo I

2

Licenciamento Windows Server Cal Device. Especificações constantes do Anexo I

110

Licenciamento Windows Remote Desktop Services User Cal. Especificações constantes do Anexo I

15

*O item 02 do Grupo II será utilizado concomitantemente com o Access Point Aruba
Hp Networking 205 (part number Jl184a) padronizado pelo CRF/MG.
3. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
3.1. Os valores máximos aceitáveis encontram-se no quadro abaixo e serão
utilizados como critério de aceitabilidade das propostas.
Grupo I
01

Grupo II
02

Grupo
III

Descrição
Scanner de documentos

Descrição
Access point

Descrição

Qtd.

25

Qtd.

3

Qtd.

Valor Unitário R$

2.481,35

Valor Unitário R$

4.554,23

Valor Unitário R$

Valor Total Máx.
Aceitável R$

62.033,75

Valor Total Máx.
Aceitável R$

13.662,69

Valor Total Máx.
Aceitável R$

03

Viva-voz portátil para sala
diretoria

1

2.529,99

2.529,99

04

Viva-voz portátil para sala de
reunião

2

1.062,30

2.124,60
VALOR TOTAL: R$ 4.654,59

Grupo
IV

Descrição

Qtd.

Valor Unitário R$

Valor Total Máx.
Aceitável R$

05

Grupo V
06

Memória RAM desktop 8GB DDR3
1333 BrazilPC OEM
BPC1333D3CL9/8G

Descrição

25

Qtd.

253,33

Grupo
VI

Descrição

Qtd.

07

Windows
Server
2019
Datacenter Edition licenciado
para 16 cores

2

08

Windows Server 2019 device cal

09

Windows
remote
services user cal

desktop

Valor Total Máx.
Aceitável R$

Valor Unitário R$

50

HD SSD 240GB

6.333,33

365,6

18.280,67

Valor Total Máx.
Aceitável R$

Valor Unitário R$

55.974,37

111.948,74

110

421,43

46.356,93

15

1.481,05

22.215,70

VALOR TOTAL: R$ 180.521,37

Grupo
VII

Descrição

Qtd.

10

Appliance de deduplicação para
backup

1

Valor Unitário R$

297.520,42

Valor Total Máx.
Aceitável R$

297.520,42

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento/2021 do CRF/MG - Elemento da
despesa: 6.2.2.1.1.01.04.04.050 – Serviço de Implantação, Manutenção e
Atualização de Softwares; 6.2.2.1.1.02.01.03.002 – Máquinas e Equipamentos;
6.2.2.1.1.02.01.03.006 – Equipamentos e processamento de dados;
6.2.2.1.1.02.01.05.002 – Softwares.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP – Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
6.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
6.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
6.1.2. Para os Grupos I, II, III, IV e V a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
6.1.2.1. A participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123/206 e regulamentada pelo
Decreto nº 8.538/2015.
6.1.2.1. Não poderão participar desta licitação os interessados:
a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente.
b) Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos.
c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

d) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
e) Que esteja sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação.
f) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
6.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.
b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
c) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
d) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
e) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
f) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
g) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
h) Que os serviços são prestados por entidades que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
i) Que cumpre os requisitos do Decreto nº 7174, de 2010, estando apto a usufruir
dos critérios de preferência.
i.1) A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7174, de 2010.

6.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar
de:
a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
6.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei
nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto nº 7.203, de 04 de
junho de 2010).
6.4.1.1. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a
utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura
contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança neste órgão contratante.
6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
7. DA PROPOSTA
7.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.
7.4. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
7.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou se sua desconexão.

7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
8.1.1. Valor unitário e total do item;
8.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência.
8.1.3. Na proposta comercial deverá ser mencionado os respectivos Part number,
descrição ou identificador único, bem como quaisquer outras informações
aplicáveis e necessárias à perfeita caracterização do objeto. A ausência desta
informação, ou indicação de produto em desacordo com o solicitado, ou contra as
regras de licenciamento definidas pelo fabricante será motivo de desclassificação
da proposta.
8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.
8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, apurados mediante
o preenchimento do modelo da Proposta de Preços, conforme anexo deste Edital.
8.4. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

8.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
8.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.
8.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União
e, após o devido processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do
contrato.
9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante na fase
de lances.
9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo menor valor do grupo.
9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser R$ 10,00 (dez reais).
9.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
9.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
9.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
9.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se- á automaticamente.
9.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor
preço.
9.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
9.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
9.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

9.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
9.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
9.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
9.20.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
9.20.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
9.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
de preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26
do Decreto nº 10.024/2019.
10.2. O licitante detentor da melhor oferta deverá anexar por meio de
funcionalidade presente no sistema (upload), a proposta atualizada com o preço
final, elaborada conforme descrito no item 6 e seus subitens, no prazo de até 02
(duas) horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
10.3. Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
10.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação
solicitada, será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital.
10.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
10.5.1. Contenha vício insanável ou ilegalidade;

10.5.2. Não atenda às exigências do ato convocatório da licitação;
10.5.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo termo de
referência;
10.5.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.
10.6. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
10.6.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
10.6.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta
não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível
a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para
aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
10.6.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
10.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo
mínimo de 2 (duas) horas sob pena de não aceitação da proposta.
10.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacamse os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10.8.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.
10.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações
do objeto, poderá ser colhida a manifestação do setor requisitante ou da área
especializada no objeto.
10.10. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o
fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação
do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda o edital.
10.11. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.12. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
10.12.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
10.12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
10.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
10.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) SICAF.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
11.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição
das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
11.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
11.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
11.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
11.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
11.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
11.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.
11.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas.
11.2.2. É dever de o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
11.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feitas
pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art.
43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
11.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
11.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
11.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
11.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
11.7. Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:
11.8. Habilitação jurídica:
11.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
11.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará

condicionada
à
verificação
www.portaldoempreendedor.gov.br.

da

autenticidade

no

sítio

11.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
11.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência.
11.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores.
11.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
11.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização.
11.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
11.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
11.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.
11.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.
11.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
11.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
11.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual.
11.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.
11.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
11.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
11.10. Qualificação Econômico-Financeira.
11.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica.
11.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.
11.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a
apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do
Decreto nº 8.538, de 2015).
11.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade.
11.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.
11.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112
da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

11.11.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG =

LC =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

11.11. Qualificação Técnica
11.11.1. A Licitante deverá apresentar comprovação de aptidão para o
fornecimento e prestação dos serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado
comprovando a prestação direta do fornecimento e serviços, bem como expressa
declaração de boa qualidade dos produtos oferecidos e serviços/produtos
prestados, sendo:
11.11.2. Para o fornecimento dos itens 7, 8 e 9 do Grupo VI a licitante deverá
apresentar comprovação de aptidão para o fornecimento de softwares Microsoft
para entidades públicas ou privadas e, para o fornecimento do item 10 do Grupo VII
- Appliance de deduplicação para backup a licitante deverá apresentar
comprovação de aptidão para o fornecimento de equipamentos com a finalidade de
backup de dados appliance, tape library, etc.; em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a
prestação direta do fornecimento, bem como expressa declaração de boa
qualidade dos produtos oferecidos e serviços/produtos prestados, sendo:
No mínimo, 01 (UM) ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA de
pessoa de direito público e/ou privado que comprove fornecimento
equipamentos similares aos definidos neste edital;

11.11.3. A licitante disponibilizará todas as informações
comprovação da legitimidade do atestado apresentado.

necessárias

à

11.11.4. O atestado deve, obrigatoriamente, ser emitido por cliente final, e conter o
nome completo, endereço e o telefone fixo de contato dos atestador(es), “e-mail”
ou qualquer outro meio com o qual o CRF/MG possa valer-se para manter contato,
se necessário.
11.12. O CRF/MG reserva-se ao direito de verificar “in loco” a qualidade dos
serviços/produtos de que trata(m) o(s) atestado(s).
11.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.
11.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.
11.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
11.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
11.16. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.
11.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

11.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
11.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à contratada, se for o caso.
12.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada. Os preços deverão
ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
12.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
12.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
13. DOS RECURSOS

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.
13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
13.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, nesta situação serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar
a sessão reaberta.
14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
14.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
16. DA GARANTIA CONTRATUAL
16.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme
regras constantes do Termo de Referência.
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmada o Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.
17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data de seu recebimento.
17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
17.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666/93;
17.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;
17.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável
conforme previsão no instrumento contratual ou no Termo de Referência.
17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis,
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos.
17.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.
17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato.
18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são
as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.
20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1. As obrigações do contratante e da contratada são as estabelecidas no Termo
de Referência.
21. DO PAGAMENTO
21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
22.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
22.1.2. Apresentar documentação falsa;
22.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.5. Não mantiver a proposta;
22.1.6. Cometer fraude fiscal;
22.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.
22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.
22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou
o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.
22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante.
22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos.
22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos.
22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
Penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir o contratante
pelos prejuízos causados.
22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.
23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@crfmg.org.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço – RUA
RODRIGUES CALDAS, 493 – FUNCIONÁRIOS – CEP 30190-120 – BELO
HORIZONTE/MG.
23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.
23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
23.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão
disponibilizadas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por
meio do seguinte link: acesso livre pregões agendados, para conhecimento das
licitantes e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do
certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas.
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observado os princípios da isonomia e do interesse público.
24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
https://transparencia.crfmg.org.br/licitacoes, e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no endereço RUA RODRIGUES CALDAS, 493 – FUNCIONÁRIOS – BELO
HORIZONTE-MG, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 17 horas, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados.
24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.12.1. ANEXO I – Termo de Referência;
24.12.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
24.12.3. ANEXO III – Atestado de Visita Técnica;

Belo Horizonte/MG, 29 de novembro de 2021.

Júnia Célia de Medeiros
Presidente do CRF/MG

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos de informática (scanners, appliance de backup,
access point, etc.), material e acessórios para bem móvel e imóvel (disco rígido e
memória) e licenças de softwares , conforme especificações e demais condições
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I, que integra o presente edital.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Os itens estão sendo adquiridos para atender as necessidades de vários
setores da Sede e Seções deste CRF/MG, após análise criteriosa dos pedidos, e
padronizações anteriormente estabelecidas, para efeitos de gerenciamento,
suporte, compatibilidade, desempenho e economia.
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR GRUPO
3.1. Toda solução possui interdependência entre seus subitens, pois necessitam de
total compatibilidade e conhecimento tecnológico específico para implantação e
funcionamento dos subitens de hardware, software e serviços. Além disso, a
garantia dos serviços ficaria comprometida caso várias empresas prestassem os
mesmos e a fiscalização pela equipe de TI não seria eficiente;
Ademais, ressaltamos que ao agregar os equipamentos, softwares e serviços, além
de possibilitar compatibilidade plena, aumentará a disponibilidade e confiabilidade
da solução atendendo o princípio da razoabilidade e da economicidade para o
Conselho. Importa ainda salientar que para a aplicabilidade de recursos de
tecnologia da informação no Conselho escopo do processo, há a necessidade dos
subitens consolidados estejam disponíveis simultaneamente, haja vista que a
solução necessita de todos os itens mencionados para seu uso, ratificadas
inclusive no cronograma de execução e desembolso, em que para pagamento do
processo, há a necessidade de conclusão do grupo. Acrescentamos ainda, que
conforme legislação brasileira sobre licitação, compete à CONTRATANTE proceder
estudo detalhado sobre as características do objeto, modo de comercialização e
preços praticados no mercado, a fim de delimitar os procedimentos que serão
desenvolvidos na licitação. A licitação por grupo composto de mais itens é mais
satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a unificação da
solução requerida, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a
cargo de um mesmo administrador possibilitando que a garantia dos equipamentos,
softwares e serviços não seja comprometida, visto que os serviços impactam entre

si e também na solução como um todo.
Nosso entendimento técnico é que há plena justificativa para a composição do
certame em grupos composto por um único item e grupos compostos por mais
itens que são essenciais ao pleno funcionamento da solução projetada e às
necessidades de Tecnologia da Informação do Conselho. Além disto, também há
um elevado quantitativo de empresas que se encontram aptas ao pleno
atendimento deste processo licitatório e que o formato de grupo é mais vantajoso
para a Administração deste Conselho.

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GRUPO VI e VII
Grupo: VI
Item: 7

Licença

LICENCIAMENTO WINDOWS DATACENTER 16 CORES
REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS
Windows Server 2019 Datacenter Edition licenciado para 16
cores

Grupo: VI
Item: 8

Licença

Grupo: VI
Item: 9
Licença

Grupo: VII
Item: 10

Geral

LICENCIAMENTO WINDOWS SERVER CAL DEVICE
REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS
Windows Server 2019 device cal

LICENCIAMENTO WINDOWS REMOTE DESKTOP SERVICES
USER CAL
REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS
Windows remote desktop services user cal

APPLIANCE DE DEDUPLICAÇÃO PARA BACKUP
REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS
O appliance e todos os seus componentes devem ser novos,
sem utilização anterior e NÃO deverão constar, no momento
da apresentação da proposta, em listas de: end-of-sale, endof-support ou end-of-life do fabricante, ou seja, não poderão
ter previsão de descontinuidade de fornecimento, suporte ou
vida, devendo estar em linha de produção do fabricante;
Não serão aceitas soluções baseadas em virtualizadores,
samba, soluções que dependam de múltiplas interfaces de
gerenciamento e que não estejam no catálogo de produtos

Quantidade:
2 (dois)
Exigência
Obrigatório

Quantidade:
110 (cento e
dez)
Exigência
Obrigatório

Quantidade:
15 (quinze)
Exigência
Obrigatório

Quantidade:
1 (um)
Exigência
Obrigatório

Obrigatório

disponibilizado no site oficial do fabricante;

Capacidade

Alimentação de Energia

Formato

Características de
deduplicação

A solução deverá ser baseada em hardware e com finalidade
específica de appliance de deduplicação de dados;

Obrigatório

O Sistema Operacional do equipamento deverá ser licenciado
e nativo do produto. Não serão aceitas as modalidades OEM
de sistemas operacionais de propósito geral, tal como
Windows ou Unix/Linux;
A desduplicação deverá ser global, considerando todos os
dados armazenados no equipamento em sua total capacidade
disponível, ou seja, deverá comparar e identificar dados
duplicados provenientes de diferentes servidores e protocolos
de acesso de forma a atingir melhores taxas de desduplicação,
mesmo que estejam em partições lógicas ou físicas diferentes
do mesmo subsistema.
O desduplicador deve ser novo, sem uso e constar da linha de
produção do fabricante, não sendo aceitos gateways e/ ou
composições feitas exclusivamente para atendimento ao
presente edital;
Deve possuir capacidade líquida mínima de 16 TB licenciada
e capacidade RAW mínima de 24TB;

Obrigatório

Os dados gravados nos discos do appliance devem ser
protegidos por RAID evitando assim a perda de dados em caso
de falha de um dos discos;
Deve possuir capacidade de escrita de dados de no mínimo
6TB/hora;

Obrigatório

Deve possibilitar a upgrade futura a pelo menos o dobro da
capacidade de discos sem necessidade de troca do appliance;
Deve possibilitar a aquisição futura de opcional de capacidade
em nuvem do próprio fabricante que permita uma extensão
de forma integrada do espaço de armazenamento do
appliance;
Deverá vir com 2(duas) fontes instaladas permitindo
redundância;

Obrigatório

Cada fonte deve ter capacidade suficiente para alimentação
da storage em sua totalidade;
Permitir a operação em 110/220v;

Obrigatório

Tipo: Hot plug, permitindo a troca de uma das fontes sem
necessidade de desligamento do equipamento;
Cada fonte deverá ser fornecida com 1(um) cabo de força com
plug padrão NBR 14136 de pelo menos 1,8 metros;
Compatível com instalação em rack padrão de 19”
Altura máxima de 2U;

Obrigatório

Deverá ser fornecido com todo o material necessário a
perfeita fixação em rack padrão 19”;
Deve possuir tecnologia que permita a deduplicação na fonte
dos dados permitindo menor utilização da banda rede/link;

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório

Obrigatório

Suporte a VTL

Conectividade

Gerenciamento Remoto

Protocolos

Garantia e Suporte

Deve possuir tecnologia do próprio fabricante do appliance
que permita a proteção de dados através de imutabilidade;
Deve possuir tecnologia de deduplicação de bloco variável;

Obrigatório

Deve possibilitar a emulação de biblioteca de fitas virtual
(VTL)
Deve possuir no mínimo 4(quatro) portas de rede de
1000Mbps BASE-T;
Deve possuir no mínimo 2(duas) portas de rede de 10Gbps
BASE-T;
Deve possuir sistema de gerenciamento remoto do mesmo
fabricante;
Deve permitir acesso ao gerenciamento no mínimo através do
protocolo HTTPS;
Deve possuir suporte ao protocolo SNMP;

Obrigatório

Deve possuir a possibilidade de envio de logs a servidor de
syslog externo;
Deve permitir integração com o active directory;

Obrigatório

Deve possuir porta RJ 45 de no mínimo 100Mbps específica
para monitoramento para acesso e monitoramento do
hardware do appliance;

Obrigatório

Deverá possuir suporte a no mínimo os seguintes protocolos:
NFS e CIFS(SMB);

Obrigatório

Os itens de hardware e software fornecidos deverão ter
garantia original de fábrica na totalidade de seu
funcionamento pelo período mínimo de 60 (sessenta meses)
meses, contado a partir da data de expedição do Termo de
Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE.

Obrigatório

Os patches e novas versões dos softwares/firmwares deverão
estar disponíveis para download em website único do
fabricante durante todo o período de garantia dos
equipamentos;
Serão disponibilizados serviços de suporte (incluindo
manutenção de hardware) durante 7 (sete) dias da semana,
24 (vinte e quatro) horas por dia, devendo ser executado
sempre que o fornecedor vencedor for acionado pela
CONTRATANTE, mediante abertura de chamado técnico.
Dispor de e tornar disponível para a CONTRATANTE estrutura
de suporte técnico, incluindo central de suporte, técnicos
especialistas e estoque de peças de reposição, visando à
prestação dos serviços de suporte e garantia;
Dispor de serviço de esclarecimento de dúvidas relativas à
utilização dos equipamentos e de abertura de chamado
técnico por e-mail e por telefone 0800 (gratuito), ou telefone
local de Belo Horizonte por todo o período de garantia dos
equipamentos.

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Iniciar o atendimento técnico em prazo não superior a 04
(quatro) horas contadas a partir da solicitação efetuada por
meio de telefone ou e-mail a central de atendimento, a ser
informado pelo fornecedor vencedor.
A solução a defeitos de hardware do equipamento ofertado
deverá ser finalizada em até 6(horas) após o registro do
chamado técnico na central de atendimento do fabricante do
equipamento;
O suporte do fabricante ao equipamento ofertado deverá
permitir o acesso à base de dados de conhecimento,
provendo informações, assistência e orientação para:
a. instalação, desinstalação, configuração e atualização de
software e imagem de firmware;
b. aplicação de correções (patches) de software e firmware;
c. diagnósticos, avaliações e resolução de problemas;
características dos produtos; e
d. demais atividades relacionadas à correta operação e
funcionamento dos equipamentos;
A PROPONENTE deverá indicar, em sua proposta, o nome do
fabricante, marca, modelo e características do produto
ofertado. O PROPONENTE que não o fizer será
desclassificado;
Certificações E Declarações
Anexar à proposta Declaração do Fabricante, endereçada a
(A Serem Apresentadas
esta Licitação, informando que os equipamentos cotados
Junto À Proposta Comercial)
são novos e que estão em linha de produção.
Apresentar catálogo técnico do equipamento ofertado
contendo todas as especificações técnicas solicitadas
editadas pelo fabricante;

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

Obrigatório

5. VISITA TÉCNICA
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante
poderá realizar visita técnica ao CRF/MG para verificar a situação do ambiente do
datacenter e inclusive a compatibilidade do rack onde deverá ser instalado o
APPLIANCE DE DEDUPLICAÇÃO PARA BACKUP conforme requisitos
apresentados no GRUPO VII.
5.2. As visitas técnicas ao datacenter do CRF/MG deverão ser agendadas através
do telefone: (31) 3218-1034 / 1045 - Responsável Técnico: Lucas Pereira / Silvio
Corrêa.
5.3. Para a visita técnica o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil.
5.4. A licitante deverá declarar através de assinatura, por documento próprio
emitido pelo CRF/MG (Atestado de Visita técnica), que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação e esta fará parte integrante do processo.

5.5. As empresas interessadas em participar poderão realizar a visita técnica em
até 01(um) dia útil anterior a data de abertura do Pregão Eletrônico.
5.6. Caso não opte pela realização da visita técnica, a licitante não poderá alegar o
desconhecimento das condições, e grau de dificuldades existentes como
justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de preços e de serviços em decorrência da execução do
objeto deste Pregão.
6. LOCAL PARA ENTREGA E/OU EXECUÇÃO
6.1. O Local de entrega será na Sede do CRF/MG – Rua Rodrigues Caldas, 493 –
Bairro Santo Agostinho – CEP 30.190-120, em Belo Horizonte – MG – Setor de
Tecnologia da Informação.
6.2. Horário para entrega: A entrega deverá ser no horário das 08h30minh às
16h30minh, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, na Sede do CRF/MG no setor
de Tecnologia da Informação.
7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Os itens deverão ser entregues de acordo com as especificações deste Termo
de Referência e serão recebidos pelo Setor de Tecnologia da Informação, que
realizará as conferências necessárias, para o cumprimento do objeto.
7.2. Caberá a LICITANTE VENCEDORA arcar com os custos diretos e indiretos da
entrega dos itens a serem substituídos;
7.3. O CRF/MG reserva-se o direito de impugnar os itens entregues, se esses não
estiverem de acordo com as especificações técnicas deste Termo de Referência;
7.4. Caso atrase na entrega ou se recuse a realizar a substituição, a LICITANTE
VENCEDORA estará sujeita a sanções administrativas, sendo que o(s) itens
substituídos passarão pelo mesmo processo de verificação observado na primeira
entrega;
8. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS SERVIÇOS
8.1. O prazo de entrega será de até 30 (trinta) dias após a emissão da nota de
empenho ou documento equivalente. O prazo poderá ser prorrogado, a critério da
administração pública, quando requerida pela LICITANTE VENCEDORA, mediante
apresentação de justificativa, que deverá ser encaminhada para o e-mail
gtin@crfmg.org.br.

8.2. O objeto desta licitação será recebido por representante do CRF/MG,
designado para esse fim, que atestará a conformidade da entrega, sendo-lhe
permitida a assistência de terceiros.
8.3. Os itens que não atenderem as exigências do Edital serão devolvidos para a
empresa Licitante vencedora, a qual deverá retirá-los no local em que se
encontram armazenados sem custos e promover a imediata substituição dos
mesmos no prazo estipulado pelo CRF/MG, sob pena da aplicação de penalidades
previstas neste Edital.
a) A relação da transportadora e o custo do frete são de responsabilidade do
fornecedor e não existe valor mínimo de compra para isenção do mesmo.
b) A entrega deverá ser realizada na Sede do CRF/MG, Rua Rodrigues Caldas
493, Bairro Santo Agostinho das 8hs às 16.00 hs com aviso prévio ao responsável
designado pelo CRF/MG para verificação, recebimento e aceite do objeto.
9 - DO VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL DA LICITAÇÃO
9.1 - O CRF/MG pagará o valor máximo aceitável para grupo I: R$ 62.033,75
(sessenta e dois mil trinta e três reais e setenta e cinco centavos); grupo II: R$
13.662,69(treze mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
grupo III: R$ 4.654,59 (quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta
e nove centavos), grupo IV: R$ 6.333,33 (seis mil trezentos e trinta e três reais e
trinta e três centavos) grupo V: R$ 18.280,67(dezoito mil duzentos e oitenta reais e
sessenta e sete centavos), grupo VI: R$ 180.521,37 (cento e oitenta mil quinhentos
e vinte e um reais e trinta e sete centavos) e grupo VII: R$ 297.520,42 (duzentos e
noventa e sete mil quinhentos e vinte reais e quarenta e dois centavos).
10. DA GARANTIA
10.1. O prazo de garantia dos produtos deverá ser conforme o item 3 do edital:
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS ITENS e no item 4 do Anexo I:
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GRUPO VI e VII, contados a partir do recebimento
definitivo emitido pelo CRF/MG;
10.2. Na ocasião da entrega do material, os produtos constantes do anexo I
conforme estipulado neste Edital deverão vir acompanhados dos respectivos
certificados de garantia;
10.2.1. A Licitante vencedora oferecerá plena garantia do perfeito funcionamento
dos produtos ofertados, obedecidas às especificações técnicas;
10.2.2. A Licitante vencedora se encarrega, por si ou pela rede credenciada do
fabricante, dos serviços de assistência técnica de manutenção e reparos dos
produtos constantes do Anexo I – Termo de referência, substituindo todas as peças

defeituosas, identificadas como tal pelos técnicos do CRF/MG. A manutenção
inclui, além das peças trocadas, toda a mão-de-obra necessária à execução dos
serviços;
10.2.3. A Licitante vencedora prestará os serviços de assistência técnica, sem ônus
para o CRF/MG, durante o período de garantia;
10.2.4. A assistência técnica deverá ser prestada mediante manutenção corretiva
(por intermédio da Licitante vencedora ou de sua credenciada, se for o caso) de
acordo com as normas técnicas específicas, a fim de manter os materiais em
perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para o CRF/MG;
10.2.10. Havendo necessidade de troca de equipamentos/peças, o término do
atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do
atendimento.
10.2.11. A Licitante vencedora aplicará no equipamento, quando necessária a
substituição, partes e peças originais, adequadas, novas, que mantenham as
especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pelo
CRF/MG.
10.2.12. Decorridos os prazos estabelecidos nas alíneas acima, sem o atendimento
devido, fica o CRF/MG autorizado a contratar esses serviços de outra empresa e a
cobrar da Licitante vencedora os custos respectivos, sem que tal fato acarrete
qualquer perda quanto à garantia dos produtos ofertados, sem prejuízo da
aplicação de penalidades previstas neste Instrumento;
10.2.13. Caberá à Licitante vencedora trocar os produtos ofertados no prazo
máximo de 15 (quinze) dias úteis, se no período de 15 (quinze) dias corridos
ocorrerem defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos nos prazos definidos
nesta coleta;
10.2.14. Serão da exclusiva responsabilidade da proponente as despesas
decorrentes do deslocamento do seu pessoal incumbido da substituição dos
produtos ofertados, bem como das despesas relacionadas com a assistência
técnica dentro do período de garantia.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
12. DA SUSTENTABILIDADE
12.1. Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de
qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de
proteção do meio ambiente, tais como:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;
II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação
aos seus similares;
III – que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento; e
IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
V - Gerenciamento ambiental correto dos resíduos sólidos, efluentes líquidos e
emissões atmosféricas e garantia de gestão adequada dos recursos naturais,
promovendo a reciclagem para o uso e reaproveitamento das águas evitando o
desperdício; a racionalização do consumo de energia e a correta destinação dos
resíduos poluidores;
VI - Inserir nas embalagens, mensagens que possam multiplicar o processo de
conscientização com o meio ambiente, de forma a educar e despertar o interesse
pela conservação da natureza, promovendo assim o desenvolvimento econômico e
social da região. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental,
mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.
13. DO REAJUSTE
13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas e especificações.
14. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
14.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 10.024/2019, da
Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações da contratada:
14.2. Fornecer por escrito todos os esclarecimentos técnicos solicitados pelo
contratante.
14.3. Providenciar a imediata troca de qualquer material ou equipamento julgado
inadequado ou que não atenda às necessidades do contratante.

14.4. Responder e responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou
indiretamente a bens de propriedade do contratante ou de terceiros, quando estes
tenham sido ocasionados por seus empregados/profissionais por ocasião dos
serviços contratados.
14.5. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus
empregados.
14.6. Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos solicitados.
14.7. Comunicar, por escrito, eventual atraso na entrega dos equipamentos,
apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pelo
contratante.
14.8. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidos neste edital
e Termo de Referência.
14.9. Acatar a fiscalização do contratante levada a efeito por pessoa devidamente
credenciada para tal fim, e cuja solicitação atender-se-á imediatamente,
comunicando-o de quaisquer irregularidades detectadas durante a entrega e prazo
de garantia dos equipamentos.
15. DAS OBRIGAÇÕES DO CRF/MG
15.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 10.024/20219,
da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, são obrigações do CRF/MG:
15.2. Prestar as informações e os esclarecimentos, pertinentes aos eventos, que
venham a ser solicitado pela licitante vencedora.
15.3. Solicitar a substituição dos equipamentos que não sejam considerados
adequados.
15.4. Promover o acompanhamento e fiscalização da licitante vencedora, sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas por parte da contratada.
15.5. Designar gestor para acompanhamento e fiscalização do contrato.
15.6. Em caso de cancelamento, total ou parcial, de algum dos eventos descritos
neste Termo de Referência, o CRF/MG deverá analisar quanto ao ressarcimento
das despesas já incorridas, desde que devidamente comprovadas pela licitante
vencedora.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento poderá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a
prestação dos serviços e envio eletrônico da respectiva Nota fiscal/fatura e boleto
no mínimo 05 dias antes do vencimento e conter em seu corpo a descrição dos
serviços prestados detalhados, valor unitário e total.
16.2. A LICITANTE VENCEDORA deverá manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena do não pagamento até o
cumprimento do presente objeto.
16.3. O CRF/MG fará as retenções dos impostos federais de acordo com a
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1234/2012 e suas alterações.
16.4. Havendo erro na Nota Fiscal/fatura e boleto ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, esta será devolvida à LICITANTE VENCEDORA, e o
pagamento ficará pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o
CRF/MG.
16.1.2. Junto com a Nota Fiscal, deverá apresentar a comprovação de regularidade
junto ao Sistema da Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
contratada e da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), sem que isso
gere direito a alteração de preços ou compensação financeira. A critério do
CRF/MG, esses documentos poderão ser substituidos pela consulta realizada pelo
CRF/MG ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores do
Ministério da Economia.
16.2. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à Licitante
vencedora, e a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da
reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida.
17. FORO E CASOS OMISSOS
17.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, as Partes elegem o
Foro Federal de Belo Horizonte/MG, com exclusão expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
17.2. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes,
com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas,
tendo por base o que dispõem a Lei nº 10.520/2002, Decreto-Lei nº 3.555/2000, Lei
nº 8.666/93 e demais legislação vigente aplicável à espécie.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.2. A contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto da
contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante.
19. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Silvio Renato Côrrea Júnior
Setor de Tecnologia da informação

Lucas Alcântara Silva Pereira
Gerente de Tecnologia da Informação

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2021

De acordo:

JÚNIA CÉLIA DE MEDEIROS
Presidente do CRF/MG

ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
Ao
Pregoeiro e equipe de apoio
Ref.: Pregão Eletrônico n° 02/2021- Processo Licitatório nº 0108/2021
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao
objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e
declarações exigidas no Edital do pregão acima citado.
1. Identificação do Licitante:
• Razão Social:
• CNPJ e Inscrição Estadual:
• Endereço completo:
• Telefone, fax, e-mail:
• Banco, Agência e nº da conta corrente:
2. Dados do Representante Legal que Assinará o Contrato ou outro Instrumento
Equivalente:
Nome:
CPF:
Identidade:
Cargo:
3. Condições Gerais da Proposta:
Formulação dos preços com base no Edital e seus Anexos;
Anexar à proposta Declaração do Fabricante, endereçada a esta Licitação,
informando que os equipamentos cotados são novos e que estão em linha
de produção.
Apresentar catálogo técnico do equipamento ofertado contendo todas as
especificações técnicas solicitadas editadas pelo fabricante;
Nos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos relacionados
aos produtos que compõe o objeto da licitação;
Condições de pagamento e faturamento, conforme Edital e seus Anexos;
Obrigatórios mencionar prazo de validade da proposta comercial (60 dias).
Obrigatório datar a proposta comercial e Assinar
Pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que
legalmente a representa, declara e garante que:

- Examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições
nele estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de
alegar discrepância de entendimento com relação ao Edital;
- Que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do
menor, contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
- Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para
cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação;
- Que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços
e produtos, bem como todos os tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas,
equipamentos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o
objeto da licitação.
- Inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação.

PLANILHA FORMAÇÃO DE PREÇOS

Grupo
I

Item
1

Descrição

Preços
Unidade(s)

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

25

Scanner de documentos

Total Geral (R$)

Grupo
II

Item
2

Descrição

Preços
Unidade(s)

Access point

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

3

Total Geral (R$)

Grupo
III

Item
3
4

Descrição

Preços
Unidade(s)

Viva-voz portátil
Viva-voz portátil para sala de
reunião

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

1

2
Total Geral (R$)

Grupo
IV

Preços
Unidade(s)

Item

Descrição

5

Memória RAM desktop 8GB DDR3 1333
BrazilPC OEM BPC1333D3CL9/8G

Valor Unitário
(R$)

25
Total Geral (R$)

Valor Total (R$)

Grupo
V

Item
6

Descrição

Preços
Unidade(s)

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

50

HD SSD 240GB

Total Geral (R$)

Grupo
VI

Preços
Unidade(s)

Item

Descrição

7

Windows Server 2019 Datacenter
Edition licenciado para 16 cores
Windows Server 2019 device cal
Windows remote desktop services
user cal

8
9

Valor Unitário
(R$)

Valor Total (R$)

2
110
15

Total Geral (R$)

Grupo
VII

Preços
Unidade(s)

Item

Descrição

10

Appliance de deduplicação para
backup

Valor Unitário
(R$)

1
Total Geral (R$)

Data:

Assinatura:

Valor Total (R$)

ANEXO III

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Para fins de participação no EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021PROCESSO LICITATÁTORIO Nº. 0108/2021, promovido pelo Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais, atestamos que a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX.
inscrita sob o CNPJ nº. XXXXXXXXXXXXXX localizada na Rua
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXX Bairro XXXXXXXXXX – Cidade de XXXXXXXXX,
através da Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, realizou visita técnica para
verificar a situação do ambiente do datacenter e inclusive a compatibilidade do rack
onde deverá ser instalado o APPLIANCE DE DEDUPLICAÇÃO PARA BACKUP,
conforme consta no item 10 do Anexo I deste Edital.

_________________________________________
Representante da Legal da Empresa

_________________________________________
Representante do CRF/MG

Belo Horizonte, xx de xxxxxxxxxxxx de 2021.

