
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 08/2022 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – Nº. 118/2022 
 

Critério de Julgamento: Tipo “MENOR PREÇO por grupo”. 
Modo de Disputa: ABERTO 
Data da Sessão: 05/12/2022 
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 
100 de 11 de outubro de 2022, 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 por 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, Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, 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 (switchs topo de rack e de acesso), 
materiais e acessórios para bem móvel e imóvel (SSDs e memórias RDIMM) 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 formada por grupos, 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 por grupo, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
 



 

 

1.4. Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no 
Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão 
as últimas.  
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR GRUPO  
 
2.1. A licitação por grupos composto de itens é 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. Importa ainda considera a 
aplicabilidade de recursos de tecnologia da informação no 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.  
 
2.2. O agrupamento se torna essencial para o pleno funcionamento da solução projetada e 
às necessidades de Tecnologia da Informação do CRF/MG. 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. 

3. PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

GRUPO I 
 
ITENS QTD DESCRIÇÃO V1 V2 V3 VM VT 

01 04 

Disco DELL 960GB 
SSD SATA MIX 
MIXUSE Part 
Number: 345-BDFM 
original para os 
servidores 
PowerEdge R750 
com Service Tags: 
12HQYR3 e 
J1HQYR3. A garantia 
do item deverá ser a 
mesma aplicada aos 
servidores 
supracitados: 03 
anos de garantia, 
assistência 24h e 
atendimento no 
local. 

R$7.925,60 R$6.265,00 R$10.920,00 
 

R$8.370,20 
 

R$33.480,80 

02 08 Memória 16GB                                          



 

 

RDIMM, 3200MT/s, 
Dual Rank, BCC 
[370-AGGK] Part 
Number: AA799064 
original para os 
servidor PowerEdge 
R750 com Service 
Tags: 12HQYR3 e 
J1HQYR3. A garantia 
do item deverá ser a 
mesma aplicada aos 
servidores 
supracitados: 03 
anos de garantia, 
assistência 24h e 
atendimento no 
local. 

R$4.723,92  R$3.696,00  R$6.013,00  R$4.810,97  R$38.487,79  

03 02 

Software Integrated 
Dell Remote Access 
Controller 9 - 
iDRAC9 x5 
Enterprise License 

           
R$1.043,95  

       
R$1.431,00  

     
R$1.139,00  

       
R$1.204,65  

          
R$2.409,30  

 
VALOR TOTAL GRUPO I - R$ 74.377,89 
 
GRUPO II 
 
ITENS QTD DESCRIÇÃO V1 V2 V3 VM VT 

04 01 

Switch topo de 
rack (descrição 
detalhada 
conforme TR 
item 2.1 e 
subitens) 

R$65.667,00 R$64.939,47 R$60.441,16 R$63.682,54 R$63.682,54 

05 03 

Switch de 
acesso 
(descrição 
detalhada 
conforme TR 
item 2.2 e 
subitens) 

R$18.454,60 R$18.003,09 R$17.985,06 R$18.147,58 R$54.442,75 

 

VALOR TOTAL GRUPO II - R$ 118.125,29 
 
GRUPO III 
 
ITENS QTD DESCRIÇÃO V1 V2 V3 VM VT 

06 08 

Renovação do Suporte do 
Contrato Veeam Nº 01692956 
Annual Basic Maintenance 
Renewal Expired (Fee 

           
3.880,55  

       
4.308,90  

       
4.223,04  

       
4.137,50  

         
33.099,97  



 

 

Waived) - Veeam Backup & 
Replication Enterprise. For 
customers who own Veeam 
Backup & Replication 
Enterprise, Basic.  Part 
Number de referência: V-
VBRENT-VS-P0ARW-00 

07 02 

Aquisição de 02 (duas) 
Licenças Veeam Backup & 
Replication Enterprise na 
modalidade de licenciamento 
perpétuo por processador 
com suporte do fabricante. 
Veeam Backup & Replication 
Enterprise. 1 year of Basic 
Support is included. Public 
Sector. For customers who 
own Veeam Backup & 
Replication Enterprise, Basic. 
Part Number de referência: P-
VBRENT-VS-P0000-00 

         
15.080,99  

     
16.139,56  

     
16.061,65  

     
15.760,73  

         
31.521,47  

08 04 

Aquisição de suporte 
adicional de 2 anos para cada 
licença (total 4 CPU sockets). 
2 additional years of Basic 
maintenance prepaid for 
Veeam Backup & Replication 
Enterprise. For customers 
who own Veeam Backup & 
Replication Enterprise, Basic. 
Part Number de referência: V-
VBRENT-VS-P02YP-00 

           
7.372,98  

       
8.061,30  

       
7.939,40  

       
7.791,23  

         
31.164,91  

 

VALOR TOTAL DO GRUPO III - R$ 95.786,35 
 
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO 
 
4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento/2022 do CRF/MG - 6.2.2.1.1.02.01.03.006 -Equipamentos 
de Processamento de Dados e Licenças - 6.2.2.1.1.01.04.04.050 -Serviço de 
Implantação, Manutenção e Atualização de Softwares. 
 
4.2. O valor total estimado para presente Licitação é de R$ 288.289,53 (duzentos e oitenta 
e oito mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos). 
  
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. 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). 
 
6.2. 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) 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. 
 
6.3. 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. 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. 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 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional constando apenas 02 
(duas) casas decimais após a vírgula. 
 
8.1.4. 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 Licitante. 
 
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 o objeto deste Edital, nos seus 
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratuais, 
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. 
 



 

 

8.6.1. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 
 
8.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 
processo legal, gerar as seguintes 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 indicado 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 preço por 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 08 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, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 
meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
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. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
11.1. A proposta final do Licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
duas horas (podendo ser prorrogado mediante solicitação fundamentada pelo licitante), a 
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  
 
11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, 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.  
 
11.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao 
lance vencedor.  
 



 

 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da entrega dos equipamentos e aplicação de eventual sanção à Licitante 
vencedora, se for o caso.  
 
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam ao Licitante 
Vencedor.  
 
11.3. 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). 
 
11.3.1. 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.  
 
11.4. A proposta 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.  
 
11.5. 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. DA HABILITAÇÃO 
 
12.1. 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; 
 



 

 

12.1.1. Para a consulta de licitante 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/) 
 
12.1.2. 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. 
 
12.1.2.1. 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. 
 
12.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
 
12.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
12.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
 
12.1.4. 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. 
 
12.2. 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. 
 
12.2.1. 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. 
 
12.2.2. 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. 
 
12.2.3. 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. 



 

 

12.3. 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. 
 
12.4. 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. 
 
12.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
12.6. 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. 
 
12.6.1. 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. 
 
12.7. 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: 
 
12.8. Habilitação jurídica: 
 
12.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 
 
12.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 
 
12.8.3. 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. 
 
12.8.4. 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. 
 
12.8.5. 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. 



 

 

12.8.6. 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. 
 
12.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização. 
 
12.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
12.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
12.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso. 
 
12.9.2. 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. 
 
12.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
 
12.9.4. 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. 
 
12.9.5. 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. 
 
12.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 
 
12.9.7. 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. 
 
12.9.8. 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. 
 
12.10. Qualificação Econômico-Financeira. 
 
12.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. 
 
12.10.2. 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. 
 
12.10.2.1. 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). 
 
12.10.2.2. 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. 
 
12.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 
 
12.10.2.4. 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. 
 

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

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

 SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 



 

 

 

  LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

12.11. Qualificação Técnica 
 
12.11.1. A Licitante deverá apresentar comprovação que fornece e/ou forneceu os 
produtos com 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 o fornecimento dos produtos, bem como expressa 
declaração de boa qualidade dos produtos oferecidos e, sendo: 
  
12.11.1.1.  No mínimo, 01 (UM) ATESTADO OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove aptidão da 
licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto, sendo experiência mínima de 01 (um) ano no mercado, 
devidamente carimbado e assinado pelo responsável da empresa e em papel timbrado da 
empresa emitente. 
 
12.11.1.2. O atestado deverá referir-se a serviços condizentes com o objeto descrito no 
Termo de Referência do presente edital.  
 
12.11.1.3. Em caso de atestado de contrato em andamento, o mesmo só terá validade se 
decorrido pelo menos um ano do início de sua execução. 
 
12.11.1.4. O atestado deve, obrigatoriamente, ser emitido por cliente final, e conter o 
nome completo, endereço e o telefone fixo de contato do atestador(es), “e-mail” ou 
qualquer outro meio com o qual o CRF/MG possa valer-se para manter contato, se 
necessário. 
 
12.11.2. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade do atestado apresentado. 
 
12.11.3. O CRF/MG reserva-se ao direito de verificar “in loco” a qualidade dos 
serviços/produtos de que trata(m) o(s) atestado(s). 
 
12.11.4.  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. 
 



 

 

12.11.5. 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. 
 
12.11.6. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 
 
12.11.7. 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 05 (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. 
 
12.11.8. 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. 
 
12.11.9. 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. 
 
12.11.10. 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. 
 
12.11.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
 
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 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 



 

 

15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
15.2. 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. 
 
15.3. 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. 
 
15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
15.5. 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. 
 
15.6. 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. 
15.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
 
15.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1. 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. 
 
16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
17. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 
 
17.1. A garantia dos equipamentos (itens) será conforme garantia de fábrica e de acordo 
com estipulado no ANEXO I - Termo de Referência deste edital. 
 
18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 



 

 

18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada o 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
18.2. O Licitante vencedor 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. 
 
18.2.1. 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. 
 
18.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
18.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 
18.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666/93; 
 
18.3.2. A Licitante vencedora se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 
seus anexos; 
 
18.3.3. A Licitante vencedora 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. 
 
19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL  
 
19.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas;  
 
20. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
 
20.1 Os critérios de fiscalização e controle estão previstos no Termo de Referência, anexo a 
este Edital.  
 
21. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITADOR E DA LICITANTE VENCEDORA  
 
21.1 As obrigações do Licitador e da Licitante vencedora são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital.  



 

 

22. DO PAGAMENTO  
 
22.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital. 
 
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
23.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
23.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 
23.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
23.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
23.1.5. Não mantiver a proposta; 
 
23.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
23.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 
 
23.2. 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. 
 
23.3. 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. 
 
23.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
 
23.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação. 
 
23.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)  prejudicado(s) 
pela conduta do licitante. 
 



 

 

23.4.3. 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. 
 
23.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos. 
 
23.5. 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. 
 
23.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
23.7. 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. 
 
23.8. 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. 
 
23.9. 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. 
 
23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 



 

 

23.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
23.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência. 
 
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, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 
 
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 – SANTO AGOSTINHO – 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; 
 

 
Belo Horizonte/MG, 15 de novembro de 2022. 

 
 
 
 
 

Júnia Célia de Medeiros 
Presidente do CRF/MG 

 
 
 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO  
 
1.1. Aquisição de equipamentos de informática (switchs topo de rack e de acesso), 
materiais e acessórios para bem móvel e imóvel (SSDs e memórias RDIMM) e licenças de 
softwares, conforme especificações contidas neste Edital e Termo de Referência. 
 
1.2. JUSTIFICATIVA  
 
1.2.1. Os itens estão sendo adquiridos para atender as estratégias de inovação, 
modernização atualização, segurança, da infraestrutura de Tecnologia da Informação, 
instalada na Sede desta Autarquia, após análise de estudo técnico preliminar, e 
padronizações anteriormente estabelecidas, para efeitos de gerenciamento, suporte, 
compatibilidade, performance e economia. 
 
2. DESCRIÇÃO DOS GRUPOS E ITENS 



 

 

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/CATSER do SIASG. Em caso de divergência entre as descrições e 
especificações constantes do CATMAT/CATSER e do presente Termo de Referência, 
prevalecem estas últimas. 
 

GRUPO I 
CATMAT/CATSER ITENS QTD DESCRIÇÃO 

601758 

01 04 

Disco DELL 960GB SSD SATA MIX MIXUSE Part Number: 
345-BDFM original para os servidores PowerEdge R750 
com Service Tags: 12HQYR3 e J1HQYR3. A garantia do 
item deverá ser a mesma aplicada aos servidores 
supracitados: 03 anos de garantia, assistência 24h e 
atendimento no local 

471998 

02 08 

Memória 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank, BCC 
[370-AGGK] Part Number: AA799064 original para os 
servidor PowerEdge R750 com Service Tags: 12HQYR3 e 
J1HQYR3. A garantia do item deverá ser a mesma 
aplicada aos servidores supracitados: 03 anos de 
garantia, assistência 24h e atendimento no local. 

27006 03 02 Software Integrated Dell Remote Access Controller 9 - 
iDRAC9 x5 Enterprise License 

 
GRUPO II 

CATMAT ITENS QTD DESCRIÇÃO 

247806 04 01 Switch topo de rack (descrição detalhada conforme item 2.1 e 
subitens) 

343312 05 03 Switch de acesso (descrição detalhada conforme item 2.2 e 
subitens) 

 
GRUPO III 

CATSER ITENS QTD DESCRIÇÃO 
27006 

06 08 

Renovação do Suporte do Contrato Veeam Nº 01692956 Annual 
Basic Maintenance Renewal Expired (Fee Waived) - Veeam 
Backup & Replication Enterprise. For customers who own 
Veeam Backup & Replication Enterprise, Basic.  Part Number de 
referência: V-VBRENT-VS-P0ARW-00 

27006 

07 02 

Aquisição de 02 (duas) Licenças Veeam Backup & Replication 
Enterprise na modalidade de licenciamento perpétuo por 
processador com suporte do fabricante. Veeam Backup & 
Replication Enterprise. 1 year of Basic Support is included. 
Public Sector. For customers who own Veeam Backup & 
Replication Enterprise, Basic. Part Number de referência: P-



 

 

VBRENT-VS-P0000-00 
27006 

08 04 

Aquisição de suporte adicional de 2 anos para cada licença (total 
4 CPU sockets). 2 additional years of Basic maintenance prepaid 
for Veeam Backup & Replication Enterprise. For customers who 
own Veeam Backup & Replication Enterprise, Basic. Part 
Number de referência: V-VBRENT-VS-P02YP-00 

 
2.1 Descrição detalhada do Grupo ll – item 04 – Switch topo de rack 
 
2.1.1. Características Gerais 
2.1.1.1. O(s) equipamento(s) devem ser novos(s), de primeiro uso, não 
remanufaturado(s) e em linha de produção do fabricante; 
2.1.1.2. O equipamento deve possuir no mínimo 24 (vinte e quatro) slots 1 /10 
Gigabit Ethernet SFP+ sem nenhum bloqueio; 
2.1.1.3. As portas SFP+ devem suportar transceivers dos padrões SFP+ 
10GBase-SR, 10GBase-LR, SFP 1000Base-SX, 1000Base-LX e 1000Base-T e cabos SFP+ Direct 
Attach Cable (DAC); 
2.1.1.4. Deverão ser fornecidos pelo menos 3 (três) transceivers padrão SFP+ 
10GBase-SR do mesmo fabricante do switch ofertado; 
2.1.1.5. Caso o switch ofertado não possua pelo menos 4(quatro) portas 
10Base-T integradas em seu gabinete deverão ser fornecidas 4(quatro)  transceivers 
padrão SFP+ 10Gbase-T do mesmo fabricante do switch; 
2.1.1.6. Deverão ser fornecidos pelo menos 4(quatro) cabos DAC SFP+ de 5m 
do mesmo fabricante do switch; 
2.1.1.7. O equipamento deve ser de matriz de comutação “non blocking”; 
2.1.1.8. Possuir matriz de comutação com capacidade de pelo menos 480 
Gbps; 
2.1.1.9. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 240 mpps; 
2.1.1.10. Deve possuir área destinada ao buffer de comutação de pacotes de no 
mínimo 3MB; 
2.1.1.11. Deverá ter capacidade de rotear e comutar pacotes através 
de ASICs sem a necessidade de adição de hardware ou licenças adicionais; 
2.1.1.12. Suporte a Jumbo Frames de no mínimo 9.000 bytes; 
2.1.1.13. Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta de console com conector RJ-45; 
2.1.1.14. Ser fornecido com configuração de CPU  e memória (RAM e 
Flash) suficiente para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta 
especificação. 
2.1.1.15. Possuir fonte de alimentação i nterna ao equipamento com ajuste          
automático de tensão 110 ou 220 volts; 
2.1.1.16. O cabo de alimentação da fonte deverá seguir o padrão NBR-14.136 – 
Padrão Brasil; 
2.1.1.17. Deverá Possuir suporte ao padrão IEEE 802.3az de economia de 
energia; 
2.1.1.18. O equipamento deverá ter ventiladores internos para o resfriamento 



 

 

do switch, evitando assim que o mesmo não trave em caso de superaquecimento do local 
em que foi instalado. 
2.1.1.19. Ocupar no máximo 1 (uma) unidade de rack (1 RU); 
2.1.1.20. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos 
os respectivos kit’s de fixação; 
2.1.1.21. Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais que 
contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e 
operacionalização do equipamento; 
2.1.1.22.  
2.1.2. Funcionalidades Gerais 
2.1.2.1. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha 
de comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais 
adaptadores necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos); 
2.1.2.2. Gerenciável pelo menos via SSH, HTTP e HTTPS; 
2.1.2.3. Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para 
uma porta especificada; 
2.1.2.4. Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas 
para uma porta especificada em um switch remoto no mesmo domínio L2 ou em 
outro domínio L2 através de tunelamento; 
2.1.2.5. Deve ser gerenciável via SNMP (v2 e superior); 
2.1.2.6. Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos; 
2.1.2.7. Implementar o protocolo SNTP ou NTPv4; 
2.1.2.8. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS; 
2.1.2.9. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em 
endereço IPv4 ou IPv6 de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e 
endereços MAC de origem e destino; 
2.1.2.10. Possuir suporte à criação de 1024 ACLs no mínimo; 
2.1.2.11. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast; 
2.1.2.12. Possuir mecanimos de controle contra-ataques Denial-of-Service (DOS); 
2.1.2.13. Permitir a criação de usuários de diferentes níveis para acesso a 
cli(command line interface); 
2.1.2.14. Possuir DHCP ipv4 e ipv6 server interno; 
2.1.2.15. Permitir DHCP realy entre domínios de IP; 
2.1.2.16. Deve implementar 8 filas de QoS em Hardware; 
2.1.2.17. Possuir mecanismo para priorização de tráfico iSCSI; 
2.1.2.18. Possuir no mínimo suporte IEEE 802.1p e suporte a utilização de 
prioridade restrita (SP) ou round robin ponderado (WRR); 
2.1.2.19. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada 
nos valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 
2.1.2.20. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada 
nos valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, 
conforme definições do IETF; 
2.1.3. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree) 
2.1.3.1. Implementar até 4.000 VLANs Ids conforme definições do padrão IEEE 



 

 

802.1Q; 
2.1.3.2. Permitir a criação e ativação simultâneas de no mínimo 4.000 
VLANs ativas baseadas em portas; 
2.1.3.3. Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção 
e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas configuradas como tronco 
IEEE 802.1Q; 
2.1.3.4. Deverá suportar Vlan Translation / mapping. 
2.1.3.5. Deverá suportar Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) e Generic 
Attribute Registration Protocol (GARP); 
2.1.3.6. Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q. Deve 
ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos 802.1Q 
configurados. 
2.1.3.7. Implementar a funcionalidade de “Link Aggregation (LAGs)” conforme 
padrão IEEE 802.3ad; 
2.1.3.8. Deve suportar no mínimo 8 grupos por switch com até 8 portas por 
LAG (IEEE 802.3ad); 
2.1.3.9. Possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC; 
2.1.3.10. Deve implementar o padrão IEEE 802.1d (“Spanning Tree Protocol”); 
2.1.3.11. Deve implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”); 
2.1.3.12. Deve implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”); 
2.1.3.13. Deve implementar o padrão IEEE 802.3x (“Flow Control”); 
2.1.3.14. Deve implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+; 
2.1.3.15. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge 
Protocol Data Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme 
previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser 
possível desabilitá-la automaticamente; 
2.1.3.16. Deve implementar o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery 
Protocol (LLDP) e sua extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de 
rede vizinhos; 
2.1.3.17. Implementar  IGMP Snooping v1/2; 
2.1.3.18. Implementar MLD v1/2 e MLD proxy; 
2.1.4. Funcionalidades de Camada 3 (Roteamento) 
2.1.4.1. Possuir roteamento nível 3 entre VLANs; 
2.1.4.2. Implementar roteamento estático; 
2.1.4.3. Suporte a pelo menos 900 (novecentas) rotas IPv4; 
2.1.4.4. Deve trabalhar simultaneamente com protocolos IPv4 e IPv6; 
2.1.4.5. Implementar Policy Based Routing; 
2.1.4.6. Suportar protocolo de roteamento RIPv2; 
2.1.5. Garantia oficial do fabricante 
2.1.5.1. Os itens de hardware e software fornecidos deverão ter garantia 
original de fábrica na totalidade de seu funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e 
seis) meses, contado a partir da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo 
pela CONTRATANTE. 
2.1.5.2. A garantia deverá ter atendimento no local no próximo dia útil após a 



 

 

abertura do chamado; 
2.1.5.3. 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;  
2.1.5.4. Os patches e novas versões dos softwares e firmware integrantes da 
solução ofertada deverão estar disponíveis para download durante todo o período de 
garantia. 
2.1.6. Informações adicionais: 
2.1.6.1. A PROPONENTE deverá indicar, em sua proposta, o nome do 
fabricante, marca, modelo e características do(s) produto(s) ofertado(s). O PROPONENTE 
que não o fizer será desclassificado;  
2.1.6.2. Apresentar catálogo técnico do equipamento ofertado contendo 
todas as especificações técnicas solicitadas editadas pelo fabricante; 

 
2.2  Descrição detalhada do Grupo ll – item 05 – Switch de acesso 
 
2.2.7. Características Gerais de Cada Switch: 
2.2.7.1. O(s) equipamento(s) devem ser novos(s), de primeiro uso, não 
remanufaturado(s) e em linha de produção do fabricante; 
2.2.7.2. O equipamento deve possuir no mínimo 48 (quarenta e oito) portas 1 
Gigabit BASE-T e 
4 slots 10G SFP+; 
2.2.7.2.1. Deve ser fornecido com pelo menos 1(um) trasceiver do padrão SFP+ 
10GBase-SR do mesmo fabricante do switch; 
2.2.7.3. Possuir matriz de comutação com capacidade de pelo menos 170 Gbps; 
2.2.7.4. Possuir capacidade de processamento de pelo menos 130 mpps; 
2.2.7.5. Suporte a Jumbo Frames de no mínimo 9.000 bytes; 
2.2.7.6. Deve possuir no mínimo 1 (uma) porta de console com conector RJ-45; 
2.2.7.7. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente 
para implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação. 
2.2.7.8. Possuir fonte de alimentação com ajuste automático de tensão 110 ou 220 
volts; 
2.2.7.8.1. O cabo de alimentação deverá ser fornecido com o conector NBR-14.136 – 
Padrão Brasil; 
2.2.7.8.2. Deverá possuir suporte ao padrão IEEE 802.3az de economia de energia; 



 

 

2.2.7.8.3. O equipamento dever ter ventilador interno para o resfriamento do switch, 
evitando assim que o mesmo não trave em caso de superaquecimento do local em que foi 
instalado. 
2.2.7.9. Ocupar no máximo 1 (uma) unidade de rack (1 RU); 
2.2.7.10. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os 
respectivos kit’s de fixação; 
2.2.7.11. Deve ser fornecido com documentação técnica e manuais que contenham 
informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do 
equipamento; 
2.2.7.12. Possuir suporte a IPv6; 
2.2.8. Funcionalidades Gerais 
2.2.8.1. Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de 
comando. O conector deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores 
necessários para acesso à porta de console devem ser fornecidos); 
2.2.8.2. Gerenciável via SSH, HTTP/HHTPS; 
2.2.8.3. Permitir o espelhamento de uma porta e de um grupo de portas para uma 
porta especificada; 
2.2.8.4. Deve ser gerenciável via SNMP (v2 e superior); 
2.2.8.5. Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos; 
2.2.8.6. Implementar o protocolo SNTP ou NTPv4; 
2.2.8.7. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS; 
2.2.8.8. Possuir suporte a protocolo de autenticação (IEEE 802.1X), para controle do 
acesso administrativo ao equipamento; 
2.2.8.9. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IPv4 
ou IPv6 de origem e destino, portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de 
origem e destino; 
2.2.8.10. Possuir suporte a criação de 500 ACLs no mínimo; 
2.2.8.11. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast; 
2.2.8.12. Possuir mecanimos de controle contra-ataques Denial-of-Service (DOS); 
2.2.8.13. Deve implementar 8 filas de QoS em Hardware por porta; 
2.2.8.14. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos 
valores de classe de serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS); 
2.2.8.15. Possuir no mínimo suporte IEEE 802.1p e suporte a utilização de prioridade 
restrita (SP) ou round robin ponderado (WRR); 
2.2.8.16. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos 
valores do campo “Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme 
definições do IETF; 
2.2.8.17. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de 
origem/destino, portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e 
destino; 
2.2.9. Funcionalidades de Camada 2 (VLAN, Spanning Tree) 
2.2.9.1. Suportar no mínimo 256 VLANs; 
2.2.9.2. Permitir a criação e ativação simultâneas de no mínimo 256 VLANs ativas; 



 

 

2.2.9.3. Deverá suportar Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) e Generic 
Attribute Registration Protocol (GARP); 
2.2.9.4. Implementar MLD v1/2; 
2.2.9.5. Possuir capacidade para no mínimo 8.192 endereços MAC; 
2.2.9.6. Deve implementar o padrão IEEE 802.1d (“Spanning Tree Protocol”); 
2.2.9.7. Deve implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”); 
2.2.9.8. Deve implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”); 
2.2.9.9. Deve implementar o padrão IEEE 802.3x (“Flow Control”); 
2.2.9.10. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data 
Units) caso a porta esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no 
padrão IEEE 802.1w). Sendo recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível 
desabilitá-la automaticamente; 
2.2.9.11. Deve implementar o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol 
(LLDP) e sua extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de rede vizinhos; 
2.2.9.12. Implementar IGMP Snooping v1/2; 
2.2.9.13. Possuir suporte a MLD v1/2; 
2.2.10. Garantia oficial do fabricante 
2.2.10.1. Os itens de hardware e software fornecidos deverão ter garantia original de 
fábrica na totalidade de seu funcionamento pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) 
meses, contado a partir da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo pela 
CONTRATANTE. 
2.2.10.2. A garantia deverá ter atendimento no local no próximo dia útil após a 
abertura do chamado; 
2.2.10.3. 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;  
2.2.10.4. Os patches e novas versões dos softwares e firmware integrantes da solução 
ofertada deverão estar disponíveis para download durante todo o período de garantia. 
2.2.11. Informações adicionais: 
2.2.12.2. A PROPONENTE deverá indicar, em sua proposta, o nome do fabricante, 
marca, modelo e características do(s) produto(s) ofertado(s). O PROPONENTE que não o 
fizer será desclassificado;  
2.2.11.2. Apresentar catálogo técnico do equipamento ofertado contendo todas as 
especificações técnicas solicitadas editadas pelo fabricante, quando solicitado para 
esclarecimento pelo pregoeiro. 
 
3. LOCAL DE ENTREGA  
 



 

 

3.1. 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.  
 
3.2. Horário para entrega: A entrega deverá ser no horário das 08h00minh às 16h00minh, 
em dias úteis, de segunda à sexta-feira, na Sede do CRF/MG no setor de Tecnologia da 
Informação.  
 
4. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
4.1. Os itens deverão ser entregues de acordo com as especificações deste Termo de 
Referência e será recebido por fiscal designado pelo setor de TI do CRF/MG, que realizará 
as conferências necessárias, para o cumprimento do objeto, sendo-lhe permitida a 
assistência de terceiros. 
 
4.2. Caberá a LICITANTE VENCEDORA arcar com os custos diretos e indiretos da entrega dos 
itens a serem substituídos; 
 
4.3. 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; 
 
4.4. 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.  
 
4.5. 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; 
 
4.5.1. 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.  
 
4.6. 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 do Gerente responsável 
pelo setor de Tecnologia da Informação, quando requerida pela LICITANTE VENCEDORA, 
mediante apresentação de justificativa, que deverá ser encaminhada para o e-mail 
gtin@crfmg.org.br. 
 
5. DA GARANTIA  
 
5.1. Na ocasião da entrega do material, os produtos constantes neste TR e conforme 
estipulado neste Edital deverão vir acompanhados dos respectivos certificados de garantia; 
 



 

 

5.2. A Licitante vencedora oferecerá plena garantia do perfeito funcionamento dos 
produtos ofertados, obedecidas às especificações técnicas; 
 
5.3. 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; 
 
5.4. A Licitante vencedora prestará os serviços de assistência técnica, sem ônus para o 
CRF/MG, durante o período de garantia; 
 
5.4.1. 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; 
 
5.5. Havendo necessidade de troca de equipamentos/peças, o término do atendimento 
não poderá ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do atendimento. 
 
5.5.1. 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. 
 
5.5.2. 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; 
 
5.5.3. 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; 
 
5.5.4. 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. 
 
6. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
 
6.1. A entrega e fiscalização dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada por Fiscal 
devidamente designado pelo Setor de Tecnologia da Informação do CRF/MG, que fará 
avaliação dos produtos de acordo com as especificações exigidas e todas as formalidades e 
exigências do Termo de Referência (art. 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93).  



 

 

 
6.2. O Fiscal designado anotará em registro próprio e notificará a(s) LICITANTES 
VENCEDORA(S) em caso de ocorrências de eventuais imperfeições, e ou defeitos, e ou 
constatação de que o(s) produto(s) entregue(s) não atende(m) às especificações mínimas 
constantes neste Termo de Referência e à execução do contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, fixando prazo para a sua 
correção. 
 
7. DA SUSTENTABILIDADE 
 
7.1. 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. 
 
8. DO REAJUSTE 
 



 

 

8.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas e especificações.  
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 
 
9.1. 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 Licitante Vencedora; 
 
9.1.1. Fornecer por escrito todos os esclarecimentos técnicos solicitados pelo contratante. 
 
9.1.2. Providenciar a imediata troca de qualquer material ou equipamento julgado 
inadequado ou que não atenda às necessidades do contratante. 
 
9.1.3. 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. 
 
9.1.4. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus 
empregados. 
 
9.1.5. Comunicar ao Gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos solicitados. 
 
9.1.6. Comunicar, por escrito, eventual atraso na entrega dos equipamentos, apresentando 
razões justificadoras, que serão objeto de apreciação pelo contratante. 
 
9.1.7. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidos neste edital e  
Termo de Referência. 
 
9.1.8. 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. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITADOR 
 
10.1. 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: 
 
10.2. Prestar as informações e os esclarecimentos, pertinentes aos eventos, que venham a 
ser solicitado pela licitante vencedora. 
 



 

 

10.3. Solicitar a substituição dos equipamentos que não sejam considerados adequados. 
 
10.4. 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 Licitante vencedora. 
 
10.5. Designar o(s) fiscal(s) responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos 
equipamentos e respectivo pagamento. 
 
10.6. 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. 
 
11. DO PAGAMENTO 
 
11.1. 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. 
 
11.2. O CRF/MG fará as retenções dos impostos federais de acordo com a INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 1234/2012 e suas alterações.  
 
11.3. 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.  
 
11.4. 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. 
 
12. FORO E CASOS OMISSOS 
 
12.1. Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93 fica eleito o foro da Justiça 
Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para conhecer e dirimir quanto aos litígios que 
possam decorrer da execução deste contrato ou instrumento equivalente;  
 
12.2. 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. 



 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 
 
13.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
13.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 
13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
13.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
13.1.5. Não mantiver a proposta; 
 
13.1.6. Cometer fraude fiscal; 
 
13.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 
 
13.2. 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. 
 
13.3. 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. 
 
13.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
 
13.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação. 
 
13.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)  prejudicado(s) 
pela conduta do licitante. 
 
13.4.3. 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. 
 



 

 

13.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos. 
 
13.5. 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. 
 
13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 
13.7. 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. 
 
13.8. 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. 
 
13.9. 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. 
 
13.10. 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. 
 
13.11. 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. 
 
13.12. 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. 
 
13.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 



 

 

14.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
14.2. A Licitante vencedora fica proibida de veicular publicidade acerca do objeto da 
contratação, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante. 
 
15. 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, 15 de novembro de 2022. 

 
 

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° 08/2022- Processo Administrativo nº 118/2022 
 
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: 
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 
 
ITENS QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO FABRICANTE VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

01 04 

Disco DELL 
960GB SSD SATA 
MIX MIXUSE Part 
Number: 345-
BDFM original 
para os 
servidores 
PowerEdge R750 
com Service 
Tags: 12HQYR3 e 
J1HQYR3. A 
garantia do item 
deverá ser a 
mesma aplicada 
aos servidores 
supracitados: 03 
anos de garantia, 
assistência 24h e 
atendimento no 
local 

  

  

02 08 

Memória 16GB 
RDIMM, 
3200MT/s, Dual 
Rank, BCC [370-
AGGK] Part 
Number: 
AA799064 
original para os 
servidor 
PowerEdge R750 
com Service 

  

  



 

 

Tags: 12HQYR3 e 
J1HQYR3. A 
garantia do item 
deverá ser a 
mesma aplicada 
aos servidores 
supracitados: 03 
anos de garantia, 
assistência 24h e 
atendimento no 
local. 

03 02 

Software 
Integrated Dell 
Remote Access 
Controller 9 - 
iDRAC9 x5 
Enterprise 
License 

  

  

 
VALOR TOTAL GRUPO I - R$  
 
 
GRUPO II 
 
ITEN

S 
QT
D 

DESCRIÇÃO MARCA/ 
MODELO 

FABRICAN
TE 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

04 01 

Switch topo de rack 
(descrição 
detalhada 
conforme TR item 
2.1 e subitens) 

  

  

05 03 

Switch de acesso 
(descrição 
detalhada 
conforme TR item 
2.2 e subitens) 

  

  

 
VALOR TOTAL GRUPO II - R$  
 
GRUPO III 
 
ITENS QTD DESCRIÇÃO MARCA/MODELO FABRICANTE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 



 

 

06 08 

Renovação do 
Suporte do 
Contrato Veeam 
Nº 01692956 
Annual Basic 
Maintenance 
Renewal Expired 
(Fee Waived) - 
Veeam Backup & 
Replication 
Enterprise. For 
customers who 
own Veeam 
Backup & 
Replication 
Enterprise, Basic.  
Part Number de 
referência: V-
VBRENT-VS-
P0ARW-00 

  

  

07 02 

Aquisição de 02 
(duas) Licenças 
Veeam Backup & 
Replication 
Enterprise na 
modalidade de 
licenciamento 
perpétuo por 
processador com 
suporte do 
fabricante. 
Veeam Backup & 
Replication 
Enterprise. 1 year 
of Basic Support 
is included. Public 
Sector. For 
customers who 
own Veeam 
Backup & 
Replication 
Enterprise, Basic. 
Part Number de 

  

  



 

 

referência: P-
VBRENT-VS-
P0000-00 

08 04 

Aquisição de 
suporte adicional 
de 2 anos para 
cada licença 
(total 4 CPU 
sockets). 2 
additional years 
of Basic 
maintenance 
prepaid for 
Veeam Backup & 
Replication 
Enterprise. For 
customers who 
own Veeam 
Backup & 
Replication 
Enterprise, Basic. 
Part Number de 
referência: V-
VBRENT-VS-
P02YP-00 

  

  

 
VALOR TOTAL DO GRUPO III - R$  

 
 

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
 

 
Data: 
 
 
Assinatura: 

 
 
 
 


