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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2011 
PROCESSO Nº 096/2011 

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 
PREÂMBULO 

 
A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA PURA E APLICADA - IMPA-OS, 
Organização Social qualificada pelo Decreto nº 3.605 de 20/09/2000, registrada no Cartório de Registro 
Civil de Pessoa Jurídica sob a matricula nº 177819 do Livro nº A - 43, datada de 21/08/2000, com sede 
na Estrada Dona Castorina nº 110, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.447.568/0001-
43, doravante denominado simplesmente IMPA-OS, através de sua Pregoeira Gláucia Regina Souto 
Prudêncio, designada pela Ordem Interna nº 007/2011 de 27 de junho de 2011 e auxiliado pelos 
membros da equipe de apoio, torna público pelo presente Edital, para conhecimento dos interessados, 
que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto encontra-se discriminado no Item 
02 - Objeto, abaixo estabelecido. 
 
A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, sendo necessário que as licitantes 
interessadas providenciem o credenciamento junto ao COMPRASNET através do sítio 
www.comprasnet.gov.br para obtenção da chave de identificação e da senha, no prazo mínimo de 3 
(três) dias úteis antes da data determinada para realização do Pregão Eletrônico. 
 
Na hipótese de não haver expediente no dia de realização do Pregão Eletrônico, a licitação será 
realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantendo-se inalterado o horário do certame. 
 
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA: as 14:00 hs do dia 06/12/2011  
(horário de Brasilia/DF), no endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. 
 
 
1.  DO SUPORTE LEGAL 
 
1.1.  A presente licitação será regida pela Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 

3.722/01, Decreto nº 4.358/02, Decreto nº 5.450/05, IN SLTI nº 02/09, IN SLTI nº 02/2010, Lei 
Complementar nº 123/06, Decreto 6.204/07, Lei nº 8.248/91, Decreto nº 7.174/10, Lei nº 
10.176/01, Lei nº 8.078/90, Lei nº 12.440/11, Lei nº  11.077/04 e, subsidiariamente, pela Lei nº 
8.666/93. 

 
 
2.  DO OBJETO 
 
2.1.   Objeto deste Edital: Aquisição de Equipamentos de informática, conforme descrição constante 

do Termo de Referência – Anexo I deste edital. 
 
2.2.  A Licitante vencedora deverá obedecer às condições estabelecidas nas especificações 

contidas em seu Termo de Referência – Anexo I. 
2.3. O Edital estará disponível no sítio do IMPA-OS, na internet,  

http://www.impa.br/opencms/pt/institucional/licitacoes/index.html) e na opção consulta do sítio 
"Licitações", www.comprasnet.gov.br  

 



Estrada Dona Castorina, 110 Rio de Janeiro - Brasil 22460-320 Fone: 55 21 2529 5000/5284 Fax: 55 21 2512 4115 
http://www.impa.br 

2 

 

 
 

2.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

 
 
3.  DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 
 
Integram o presente edital, com partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
 
Anexo I- Termo de Referência 
Anexo II- Declaração nos moldes do Anexo IV da IN SRF nº 480/04 
Anexo III- Modelo de Proposta Comercial 
Anexo IV- Autorização de Fornecimento (AF).   
Anexo V- Condições Gerais de Fornecimento 
 
 
4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1.   Poderão participar deste certame empresas interessadas que atendam a todas as exigências 

constantes deste Edital e que estejam cadastradas e habilitadas parcialmente no SICAF - 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. 

 
4.2.  Não será permitida a participação de: 
 

4.2.1 Pessoas Jurídicas reunidas em consórcio ou que sejam controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si; 

 
4.2.2. Pessoas Jurídicas concordatárias ou com falência decretada, processo de insolvência, 

sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 

4.2.3. Pessoas Jurídicas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
suspensos, ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio 
de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, na forma do Art. 28 do Decreto n° 
5450/05 e Art. 7° da Lei 10.520/02. 

 
4.2.4. Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas para Licitar ou para contratar com a 

Administração Pública ou sendo estrangeira não funcionar no País. 
 

4.2.5. Pessoas jurídicas que não estejam credenciadas no SICAF, na forma prevista no art. 12 
da IN SLTI nº 02/2010. 

 
 
5.  DO CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO DAS LICITANTES 
 
5.1.  As empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico deverão estar devidamente 

cadastradas e credenciadas no sítio do COMPRASNET. 
 
5.2.  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, conforme disposto no Art. 3° § 1° do Decreto 
n° 5450/05. 
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5.3.  O cadastramento e o credenciamento junto ao provedor do sistema implicam na 
responsabilidade legal da Licitante e na presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica, conforme disposto no Art. 3° § 6° do 
Decreto n° 5450/05. 

 
5.4.  A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como verdadeira e firme sua proposta e seus lances, consoante 
a inciso III, do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005. 

 
5.5.  O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da 

Licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao IMPA-OS qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros, conforme disposto no Art. 3° § 5° do Decreto n° 
5450/05. 

 
 
6.  DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO OU IMPUGNAÇÃO 
 
6.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente Edital por meio 

do endereço eletrônico licitacoes@impa.br. 
 

6.1.1.  A solicitação de esclarecimentos poderá ser apresentada até 03 (três) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

 
6.1.2.  A impugnação poderá ser apresentada até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada 

para abertura da sessão pública, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a mesma até 24 
(vinte e quatro) horas, a contar do seu recebimento. 

 
6.2.  Os esclarecimentos, a impugnação e as respectivas respostas serão divulgados no 

COMPRASNET e, no caso de acolhimento, será definida e publicada nova data para realização 
do certame. 

 
6.3.  Este Edital será disponibilizado, na íntegra, nos sítios www.comprasnet.gov.br e no do IMPA-

OS  www.impa.br. 
 
6.4. Após a apresentação da proposta e da documentação, não serão aceitas alegações de 

desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
 
7.  DOS CRITÉRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS 
 
7.1.  A licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
7.2.  A especificação da proposta deverá atender fielmente ao solicitado neste Edital e os preços 

deverão ser expressos em Real, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula (Ex: 
R$ 0,01). 

 
7.3. Incluir nos preços propostos todos os impostos, taxas, seguro, frete, ISS/ICMS e outros 

encargos incidentes sobre o fornecimento.  
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7.3.1.  No momento do pagamento, serão retidas na fonte as alíquotas discriminadas na IN 
SRF nº 480/04. 

 
7.3.2.  Para que a retenção mencionada no subitem 7.3.1 não ocorra, a contratada optante 

pelo SIMPLES deverá juntar a declaração nos moldes do Anexo IV da IN SRF nº 
480/04 à Nota Fiscal eletrônica (NF-e) (Anexo II). 

 
7.4.  Os preços não poderão ser onerados em virtude de expectativa inflacionária ou de custo 

financeiro, sendo vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que 
reflitam a variação dos custos. 

 
7.5. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias, a contar da assinatura da AF (Autorização de Fornecimento) 

e Condições Gerais de Fornecimento ou da abertura da proposta.  
 
7.6.  Validade da proposta: não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da sua abertura. 

Em caso de omissão, será considerado o prazo estabelecido conforme art. 27, §4º, do Decreto 
nº 5.450/05. 

 
7.7.  Prazo de garantia: 12 meses on-site, a contar do atesto da Nota Fiscal eletrônica (NF-e) do 

produto. Em caso de omissão será considerado o prazo mínimo estabelecido neste Edital.  
 

7.7.1.  Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar 
evidente o defeito. 

 
7.7.2. Em caso de assistência técnica ocorrida durante o prazo de garantia, as despesas de 

transporte dos produtos e do deslocamento dos técnicos serão da responsabilidade da 
contratada.  

 
7.8.  A licitante deverá declarar no sistema, em campo próprio, a inexistência de fato superveniente, 

que não emprega menor, a elaboração independente de proposta, que concorda com as 
condições estabelecidas neste Edital e que atende aos requisitos de habilitação. 

 
7.9. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 

campo próprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

 
7.10.     Qualquer declaração falsa sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
7.11. A empresa que pretender exercer o direito de preferência estabelecido no Art. 3º da Lei nº 

8.248/91 e conforme Lei n° 11.077/04 e Lei n° 10.176/01, deverá informar no campo Descrição 
Complementar, no momento do cadastramento do item, a data, seção e página do Diário Oficial 
da união onde a portaria foi publicada, comprovando, na seguinte ordem, os requisitos abaixo: 

 

            7.11.1. Bem com tecnologia desenvolvida no país; 

            7.11.2. Bem produzido de acordo com o processo produtivo básico. 

 
8.  DA ETAPA COMPETITIVA 
 
8.1.  A partir da data e horário estabelecidos neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, com a divulgação das propostas de preço recebidas e em perfeita consonância com 
as especificações e condições de execução detalhadas neste Edital. 
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8.2.  As licitantes não poderão se identificar durante o oferecimento das propostas e dos lances e a 
comunicação será realizada somente através do “chat”, sob pena de desclassificação. 

 
8.3.  As licitantes serão imediatamente informadas sobre o recebimento de cada lance, o horário de 

seu registro e o seu valor. 
 
8.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário para o término do 

recebimento do lance, que será informado pelo COMPRASNET, na própria sessão do Pregão 
Eletrônico, através do chat. 

 
8.5.  As licitantes poderão oferecer lance inferior ao seu último lance ofertado, mesmo que este seja 

superior ao menor lance registrado. 
 
8.6.  O sistema eletrônico não aceita dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
8.7.  Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 
identidade da detentora do lance consoante art. 24, §5º, do Decreto nº 5.450/05. 

 
8.8.  No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 

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

8.8.1.  O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

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

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação por meio 
do COMPRASNET. 

 
8.9.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
 
8.10.  O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
8.11.  Encerrada a etapa de lances, o sistema informará, automaticamente, quais os itens tiveram 

participação de microempresas ou empresas de pequeno porte para que estas possam exercer 
o benefício constante dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 

 
8.11.1. Após o encerramento da fase de lances, ocorrendo empate, microempresa ou empresa 

de pequeno porte, melhor classificada, será convocada pelo sistema a apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame no prazo máximo 
de cinco minutos, sob pena de preclusão. 

 
8.11.2. Na hipótese de preclusão de 1° microempresa ou empresa de pequeno porte 

convocadas serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em 
situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais a 5% (cinco por cento) 
superiores ao menor lance. 
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8.12. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, 
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

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

licitantes. 
 
8.14.  O Pregoeiro anunciará a licitante provisoriamente em primeiro lugar imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 
decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  

 
8.15. Encerrada a etapa de lances e/ou a negociação, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitabilidade 

da proposta, verificando o cumprimento do disposto no item 9. 
 

8.15.1. Juntamente com os requisitos do item 9, o Pregoeiro verificará também o cumprimento 
das exigências contidas nos subitens 7.8 e 7.9. 

 
8.15.2. O Pregoeiro convocará a licitante para apresentar o seu contrato social ou estatuto, 

que deverá ser anexado ao sistema no prazo máximo de 30 minutos, para a verificação 
do cumprimento do disposto no subitem 4.2. Caso haja indisponibilidade do sistema, o 
encaminhamento poderá ser realizado através do endereço eletrônico 
licitacoes@impa.br ou do fax (21) 2529-5040, no prazo máximo de 30 minutos. 

 
8.15.3. Com a aceitação da proposta, os documentos originais deverão ser encaminhados ao 

IMPA-OS para o endereço Estrada Dona Castorina, 110 sala 124 – Jardim Botânico – 
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.460-902, através dos correios (na modalidade de 
correspondência expressa) ou portador, no prazo máximo de 48 horas.  

 
8.15.4. Os originais poderão ser substituídos por cópias autenticadas por cartório, por cópias 

juntamente com as originais para conferência pela Comissão de Licitação, bem como 
por publicação em órgão da Imprensa Oficial. No caso do documento apresentar frente 
e verso, a autenticação deverá ser feita nos dois lados. 

 
8.15.5.  O Pregoeiro realizará consultas ao SICAF e ao CEIS (art. 1º, parágrafo único, da 

Portaria CGU nº 516/2010) para aferir o impedimento de licitar e contratar com o Poder 
Público. 

 
8.15.6. O descumprimento do disposto nos subitens acima acarretará a desclassificação da 

licitante e a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
 
8.16. Realizada a aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará o cumprimento do disposto no item 

11. 
 

8.16.1.  Caso haja a necessidade de encaminhamento de documento de habilitação pela 
licitante, o mesmo deverá ser anexado ao sistema, no prazo máximo de 30 (trinta) 
minutos, após a convocação do Pregoeiro. Caso haja indisponibilidade do sistema, o 
encaminhamento poderá ser realizado através do endereço eletrônico 
licitacoes@impa.br ou do fax (21) 2529-5040, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos. 

 
8.16.2. Com a habilitação da licitante, os documentos originais, com exceção dos emitidos 

pela internet (art. 35, I, da Lei nº 10.522/02), deverão ser encaminhados ao IMPA-OS 
para o endereço Estrada Dona Castorina, 110 sala 124 – Jardim Botânico – Rio de 
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Janeiro – RJ – CEP 22.460-902, através dos correios (na modalidade de 
correspondência expressa) ou portador, no prazo máximo de 48 horas.  

8.16.3. Os originais poderão ser substituídos por cópias autenticadas por cartório, por cópias 
juntamente com as originais para conferência pela Comissão de Licitação, bem como 
por publicação em órgão da Imprensa Oficial. No caso do documento apresentar frente 
e verso, a autenticação deverá ser feita nos dois lados. 

 
8.16.4. O descumprimento do disposto nos subitens acima acarretará a inabilitação da licitante 

e a aplicação das penalidades previstas neste Edital. 
 

8.17.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, estando fora das especificações 
solicitadas ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação, 
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda a este Edital. 

 
8.18. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não atenderem à 

substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos. 

 
8.19.  Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
8.20.  A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 

relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no sistema 
eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no art. 21, inciso XII, do 
Decreto nº 3.555/00, art. 8º da Lei nº 10.520/02 e na legislação pertinente. 

 
8.21.  Proferida a decisão, o resultado constará da ata eletrônica, será publicado no Diário Oficial da 

União, nos sítios www.comprasnet.gov.br. 
 
 
9.   DA REGRA DE PREFERÊNCIA 
 
9.1.  A aplicação da regra de preferência estabelecida no art. 3º e Art. 16A da Lei nº 8.248/91 

incidirá nas situações de empate entre duas ou mais propostas, estas em conformidade com 
as especificações previstas no Anexo I deste Edital, a Administração optará pela oferta que 
cumpra o disposto no subitem 7.11 deste Edital, quais sejam: 

 
9.1.1. Bens com tecnologia desenvolvida no País;  

 
9.1.2. Bens produzidos de acordo com o processo produtivo básico.  

 
9.2.  A comprovação dos requisitos previstos nos subitens 7.12.1 e 7.12.2 far-se-á mediante análise 

da Portaria emitida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, disponível no sítio do Diário Oficial 
da União, conforme informações solicitadas no subitem 7.11. 

 
9.3.  No caso de persistir o empate entre duas ou mais propostas, após a aplicação da regra de 

preferência ou comprovada a inviabilidade de sua aplicação, será realizado sorteio, em ato 
público, para o qual todos serão convocados, conforme dispõe o art. 45, §2º da Lei nº 8.666/93 

 
 
10.  DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE 
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10.1.  Serão adotados os seguintes critérios, quando do julgamento: 

10.1.1.  Conformidade das especificações constantes na proposta com as previstas na 
Proposta Pro - Forma deste Edital (Anexo III). 

 
10.1.2.  Conformidade do preço proposto com o preço consignado na pesquisa de preços, que 

reflete valores decorrentes de consulta ao mercado e ao sistema informatizado do 
Governo Federal (SISPP). 

 
10.1.3. Serão desclassificadas as propostas das Licitantes que consignarem descontos 

excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 
 
10.2.  Para efeito de julgamento do Pregão Eletrônico, será considerada vencedora a proposta que 

apresentar: MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
10.3. O IMPA-OS solicitará amostras dos itens a fim de esclarecer dúvidas quanto a sua qualidade, 

para análise e parecer técnico do solicitante. Se for verificado que o material não atende às 
exigências ou é incompatível com a demanda licitada, será desclassificado e a licitante 
comunicada por escrito, inclusive com laudo de reprovação. O prazo para recebimento da 
amostra será de 04 (quatro) dias úteis, e todos os custos referentes a amostra e transporte, 
bem como demais despesas serão de responsabilidade da empresa licitante.  

 
10.4.  A descrição dos itens a serem adquiridos poderá divergir em comparação a descrição dos itens 

constantes do CATMAT do COMPRASNET, porém, para efeito de elaboração das propostas, 
deverão ser observadas as especificações constantes neste Edital e no seu Anexo I. 

 
10.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o disposto no art. 48, incisos I e II, da 

Lei nº 8.666/93. 
 
 
11.  DA HABILITAÇÃO 
 
11.1.  A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores) e da documentação complementar especificada neste Edital, e ao 
CEIS para verificação de possível inidoneidade da Licitante, conforme Art. 1° § Único da 
Portaria CGU n° 516/10. 

 
11.2. Para as PROPOSTAS (VENCEDORAS) IGUAIS OU INFERIORES A R$ 80.000,00 (OITENTA 

MIL REAIS) será verificada a habilitação jurídica e a regularidade fiscal da licitante em relação 
à Fazenda Nacional, Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
conforme art. 13 do Decreto nº 3.555/00 e art. 27 da Lei nº 8666/93. 
 

11.3.  Para as PROPOSTAS (VENCEDORAS) SUPERIORES A R$ 80.000,00 (OITENTA MIL 
REAIS) será verificada, além do disposto no subitem 11.2, a regularidade fiscal da licitante em 
relação à Fazenda Estadual e Municipal e a sua qualificação econômico-financeira.  

 
11.3.1.  Em relação à qualificação econômico-financeira, as licitantes deverão apresentar os 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 
superiores a 01 (um), calculados automaticamente pelo Sistema. 

                                     
11.3.2.  As licitantes que apresentarem resultado igual ou menor que 01 (um), em qualquer dos 

índices referidos no subitem 11.3.1, deverão comprovar o capital mínimo ou o 
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patrimônio líquido mínimo, que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação. 

 
11.4. A habilitação jurídica, a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira serão 

comprovadas por meio de cadastro no SICAF.  
 

11.4.1. Caso a documentação relativa à regularidade fiscal federal encontrar-se vencida no 
SICAF, o Pregoeiro verificará, através dos sítios oficiais, a validade da documentação 
relativa à Fazenda Nacional (Receita Federal e Dívida Ativa), ao sistema da 
Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

 
11.4.2 Se a documentação relativa à regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual e Municipal, 

à qualificação econômico-financeira ou à regularidade junto aos sítios oficiais 
mencionados no subitem 11.4.1 encontrar-se irregular, será concedida a possibilidade 
de encaminhamento da documentação de acordo com o Manual do SICAF, encontrado 
no sítio do COMPRASNET, e na forma do subitem 8.16.  

 
11.4.3. Quando a verificação da qualificação econômico-financeira for realizada por meio da 

análise da documentação enviada na forma do subitem 8.16, o exame dar-se-á pelo 
contrato social, pelo balanço e demonstrações contábeis e suas alterações, estes 
assinados pelo contador responsável e pelo representante legal da licitante, devendo a 
comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta. 

 
11.5 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 

 
11.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, (consoante o § 1° 
do Art. 43 da Lei Complementar n° 123/06). 

 
11.7 A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 
 
12.  DOS RECURSOS 
 
12.1.  Declarada a vencedora, qualquer Licitante poderá, durante a Sessão Publica, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões do recurso, 
ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas a apresentarem contra-razões em igual 
prazo,  que começarão a correr após o término do prazo da recorrente, consoante o Art. 26 do 
Decreto nº 5.450/05. 

 
12.2.  A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos 

termos do subitem 12.1, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado 
a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 
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12.3.  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
12.4.  Os recursos contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 
12.5. A decisão relativa ao recurso será motivada pelo Pregoeiro e submetida à apreciação da 

autoridade competente. 
 
12.6.  Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra 

a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser 
interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que verificar a 
intimação dos interessados. 

 
12.7.  Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente irá adjudicar, homologar e determinar a contratação.  
 
 
13.  DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1.  A empresa vencedora será oportunamente convocada, via correio eletrônico e pelo sítio do 

IMPA-OS ou por outro meio de comunicação, para assinar o instrumento que tratam os Anexos 
IV e V no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de primeira convocação. 

 
13.2.  O prazo para assinatura estabelecido no item acima poderá ser prorrogado uma vez, desde 

que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto neste item, sob alegação de 
motivo justo, que poderá ou não ser aceito pelo IMPA-OS. 

 
13.3. A Autorização de Fornecimento (Anexo IV) e Condições Gerais de Fornecimento (Anexo V) 

constituirão o contrato entre o IMPA-OS e a adjudicatária, em conformidade com as 
disposições contidas neste Edital e na proposta recebida no Pregão Eletrônico. 

13.4.  Para efeito do início do fornecimento, os preços ofertados não serão objeto de atualização 
financeira entre a data de apresentação da proposta e a data da entrega. 

 
13.5.  Os Anexos IV e V deste Edital regulamentarão as condições de pagamento, reajustamento, 

atraso de pagamento, responsabilidades, multas, e demais obrigações. A referida minuta 
poderá sofrer ajustes ou adequações, caso sejam comprovadamente necessários. 

 
13.6.  Nas hipóteses do não comparecimento da empresa vencedora para a assinatura do contrato 

no prazo estipulado, de recusa por parte desta ou quando, dentro do prazo de validade de sua 
proposta, a empresa não mantiver habilitação regular, o IMPA-OS convocará aquelas que se 
seguirem por ordem de classificação, após comprovados os requisitos de habilitação e feita a 
negociação, celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis, observadas as disposições deste Edital. 

 
13.7.  Ficam as Licitantes liberadas dos compromissos assumidos, decorridos 60 (sessenta) dias da 

data da entrega das propostas, sem a convocação para a contratação, conforme disposto no 
art. 6º da Lei nº 10.520/02 e art. 64 §3º da Lei nº 8.666/93. 

 
13.8. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, as alterações na forma do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

13.9.  Não será admitida a subcontratação parcial ou total do fornecimento. 



Estrada Dona Castorina, 110 Rio de Janeiro - Brasil 22460-320 Fone: 55 21 2529 5000/5284 Fax: 55 21 2512 4115 
http://www.impa.br 

11 

 

 
 

13.10.  Prazo de vigência da contratação: 30 (trinta) dias, a contar da assinatura da Autorização de 
Fornecimento/Condições Gerais de Fornecimento, sem prejuízo da garantia. 

 
 
 
14.  DAS GARANTIAS 

 
14.1.  A adjudicatária deverá prestar garantia para efeito de assinatura do contrato como 

comprovação de compromisso de seu cumprimento, podendo optar por uma das modalidades 
abaixo: 

 
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

 
b) Seguro garantia; 
 
c) Fiança bancária. 

 
14.2.  A garantia será de 10% (dez por cento) do valor do contrato em consonância com o disposto 

no §3º do art. 56 da Lei nº 8.666/93. 
 

14.3. Toda vez que houver prorrogação do prazo contratual, a contratada deverá renovar a garantia; 
e, em caso de alteração contratual que acarrete aumento do valor total do contrato, deverá 
complementar a garantia. 

 
14.4. No caso da adjudicatária apresentar como garantia caução em títulos da dívida pública, só 

terão validade os escriturais, registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, conforme determinação do Ministério da Fazenda 
(http://www.receita.fazenda.gov.br/imprensa/notas/2004/novembro/16112004.htm). 

 
14.5. O seguro garantia só será aceito depois de examinada e comprovada a idoneidade da 

Seguradora, cujas informações serão consultadas no sítio da SUSEP. 
 
14.6. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, 

quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 
 
15.  DAS SANÇÕES 

15.1.  Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, 
deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar 
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme art. 7ª 
da Lei nº 10.520/02.. 

15.2.  Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a contratada estará sujeita garantida 
prévia defesa, às seguintes penalidades: 

15.2.1.  Advertência por escrito. 

15.2.2.  Multa de 8% (oito por cento), calculada sobre o valor total do contrato e dos termos 
aditivos, se for o caso. 
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15.2.3.  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. 

15.3.  As penalidades previstas nos subitens 15.1, 15.2.1 e 15.2.3 poderão ser aplicadas juntamente 
com a prevista no subitem 15.2.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

15.4.  Pelo atraso injustificado durante a execução do contrato, será aplicada multa moratória de 
0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado, que será calculada sobre o valor 
da parcela em atraso, no limite máximo de 10% (dez por cento), recolhida no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, a contar da comunicação oficial. 

15.5.  As multas referidas nos subitens 15.2.2 e 15.4 poderão ser descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela IMPA-OS ou cobradas judicialmente. 

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
 
16.  DA REVOGACAO E ANULACÃO DA LICITACÃO 
 
16.1.  O Diretor Geral do IMPA-OS poderá determinar a revogação da presente licitação, caso 

verifique não ser conveniente a contratação, sendo que esta decisão devera ser devidamente 
fundamentada. 

 
16.2.  Nas hipóteses de anulação do procedimento licitatório, não caberá nenhum direito à 

indenização, nos termos do art. 49, § 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
16.3.  Ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa, no caso de revogação ou anulação da 

presente licitação. 
 
 
17.  DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO / PAGAMENTO 
 
17.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária transmitida ao Banco do Brasil, para 

crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela Contratada, até 10 (dez) dias 
corridos após a apresentação dos documentos de cobrança, e após o aceite/ atesto da nota 
fiscal pelo setor competente. 

 
17.2.  É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste 

Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob 
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos 
decorrentes. 

 
17.3. Para efeito de pagamento, o IMPA-OS procederá às retenções tributárias e previdenciárias 

previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 
 
17.4. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim de evitar a retenção na 
fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação específica. 

 
17.5. Nenhum pagamento será efetuado a contratada caso a mesma se encontre em situação 

irregular perante o SICAF. 
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17.6. As notas fiscais/faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão devolvidas, e sua 

nova apresentação deverá ocorrer juntamente com a entrega da nota fiscal/fatura 
subseqüente. 

17.7.  Nenhum pagamento será efetuado a contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 
financeira. 

 
17.8. O IMPA-OS reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos 

adquiridos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 
 
17.9 O pagamento dos equipamentos será efetuado, contra apresentação da Nota Fiscal/Fatura 

devidamente atestada pelo setor requisitante. 
 
 
18.  DA FONTE DE RECURSOS 
 

Os recursos para pagamento do objeto contratual previsto neste Edital correrão a conta do 
Orçamento do CONVÊNIO IMPA - FINEP N° 01.09.0346.00 / PROJETO REVITLAB . 

 
 
19.  DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

19.1.  O recebimento do objeto será realizado na forma do art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

19.2.  Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei n° 8.078/90, a apresentação do produto deverá 
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade 
e origem, entre outros dados, bem como os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos 
usuários, quando for o caso. 

19.3.  Caso o produto seja reprovado, a reposição do mesmo deverá ser realizada no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da comunicação à empresa contratada por meio de laudo de reprovação 
do produto emitido pelo IMPA-OS. 

19.3.1.  Caberá ao contratado arcar com as despesas de embalagem e frete do produto a ser 
substituído. 

19.4.  O produto deverá ser entregue contendo etiquetas mencionando o nome da empresa 
fornecedora, telefone/fax, número da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), número do processo e 
número da Autorização de Fornecimento. 

19.5.  A Nota Fiscal eletrônica (NF-e) apresentada pela empresa no momento da entrega do produto 
deverá vir acompanhada da cópia da Autorização de Fornecimento referente ao fornecimento 
executado, ou deverá mencionar o número do processo. 

19.6. Lugar do recebimento: Estrada Dona Castorina nº 110, sala 124, - Jardim Botânico - Rio de 
Janeiro - RJ. 

 

20.  DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
20.1.  Situações previstas nos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações. 
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20.2.  Descumprimento pela Contratada das condições de prestação de serviços previstas neste 
Edital e em seus Anexos. 

 
20.3.  A não reposição no prazo estabelecido no subitem 18.3 constitui motivo para rescisão do 

contrato. 
 
 
21.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1.  Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica a 
plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos. 

 
21.2.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do IMPA-OS, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

 
21.3.  As alterações das condições deste Edital,bem como informações adicionais, serão divulgadas 

nos sites do IMPA-OS (http://www.impa.br/opencms/ptiinstitucionaVlicitacoes/index.html) e no 
www.comprasnet.gov.br., sendo de inteira responsabilidade das Licitantes o acesso para 
ciência. 

 
21.4.  Toda e qualquer informação solicitada será amplamente divulgada e levada ao conhecimento 

de todos os Licitantes simultaneamente, através do site do IMPA-OS ou através do e-mail 
licitacoes@impa.br. 

 
21.5. Existindo dúvida acerca da documentação apresentada pelas licitantes, será realizada 

diligência junto aos órgãos competentes com vistas a verificar a sua autenticidade. 
 
21.6. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do 

IMPA-OS, sem prejuízo do disposto no art. 4 inciso V da Lei nº 10.520/02. 
 
 
22. DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir dúvidas ou 
controvérsias do presente Edital. 
 
 

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2011. 

 

 

________________________________ 

Kátia Coutinho de Albuquerque 

Chefe da Divisão de Material e Patrimônio 
IMPA-OS 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
 

 
PROCESSO Nº 096/2011 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2011  

 
1. Objeto e Justificativa 
 
1.1 O presente Termo de referência tem por objetivo orientar os requisitos para a Aquisição de 

Equipamentos de Informática. 

 

1.2 A utilização dos equipamentos de informática ora solicitados se faz necessária a fim de que sejam 

atendidas as necessidades deste Instituto. 

 

2. Valor de Referência 
 
2.1 O valor de referência para a aquisição dos equipamentos solicitados, conforme pesquisa de 

mercado realizada, está estimado pelo valor de R$ 336.960,00 (Trezentos e trinta e três mil, 

novecentos e sessenta reais). 

 

 

2.1.1 Qualquer divergência entre o especificado no COMPRASNET e no Termo de Referência, 

inclusive quantidades e valor estimado, prevalecerá sempre o descrito no Termo de Referência. 

 

 

2.1.2 A sistemática adotada para determinação do orçamento estimado foi pelo valor médio. 

 

 

2.1.3 Relação dos Equipamentos de Informática a serem adquiridos: 

 

Item Equipamento de Informática  Und Qtde. Vl Unit. Total 

01 Computador Científico com Monitor 
e Acessórios Unidade 60 R$ 5.616,00 R$ 336.960,00 
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2.1.4 Especificação completa do equipamento: 
 

COMPUTADOR CIENTÍFICO 

GABINETE 
 Botão liga/desliga frontal; 
 Tipo de gabinete - Torre Média; 
 Tampa lateral - Tipo Colméia; 
 Placas-mãe suportadas - Full ATX, Micro ATX; 
 Baias de 5.25" externas – mínimo: 4 unidades; 
 Baias de 3.5" externas – mínimo: 1 unidade ; 
 Baias de 3.5" internas – mínimo: 4 unidades; 
 Slots de expansão – mínimo: 7 unidades; 
 Portas USB 2.0 frontais – mínimo: 2 x USB 2.0; 
 Conector de microfone frontal; 
 Conector de alto-falante frontal; 
 Suporte da Fonte de alimentação na base; 
 Fonte de Alimentação Suportada - Padrão ATX PSII; 
 Mecanismos de retenção para as baias que dispensem o uso de parafusos - (Original do 

fabricante); 
 Cor predominante: Preto 

 

FONTE 
 Modular, com alimentação através de fonte chaveada, bivolt, frequência 50/60 Hz, interna, com 

ventilação própria, potencia de 1200 w com 80% de eficiência ou superior, compatível com 
energy Star 4.0 PFC ativo, capaz de suportar todos os dispositivos internos na configuração 
máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, disco rígidos, placa de vídeo, 
memória RAM, demais periféricos); 

 Potência em Watts: 1200W real ou superior; 
 Ventilador: 140mm; 
 Eficiência: 80% ou superior; 
 PFC: Ativo; 
 Conectores da Placa-mãe: 20+4 pinos e Conector 4+4 pinos; 
 Conectores PCI-e 6+2 pinos mínimo: 2 unidades; 
 Conectores Sata mínimo: 6 unidades; 
 Conectores Molex mínimo: 6 unidades; 
 Conector para floppy mínimo: 1 unidade; 
 Tensão de Entrada: 100 VAC~240 VAC; 
 Faixa de Frequência de Entrada: 50 ~ 60 Hz; 
 Proteção contra Pico de Tensão; 
 Proteção contra Pico de Corrente; 
 Proteção contra Sobrecarga; 
 Proteção contra Curto Circuito; 
 Certificação 80 Plus selo standard ou superior; 
 MTBF - Período médio entre falhas superior a 100,000 horas; 
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PLACA MÃE 

Barramento de Expansão: 
 PCI: mínimo de 02 slots disponíveis;  
 PCIE x16 : mínimo de 01 slot disponível; 
 PCIE x8 : mínimo de 01 slot disponível; 
 PCIE x1: mínimo de 02 slot disponível; 

Memória 
 Tipo DDR3 SDRAM; 
 Slot DIMM: 04 unidades; 
 Frequência suportada 1600 MHz sem utilização de overclock; 
 Arquitetura dual channel; 
 Módulos suportados de 1 GB a 8 GB; 
 Suporte a 32GB no total; 

Controladora de armazenamento: 
 Controladora integrada SATA 6.0 Gb/s; 
 Suporte para SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10; 

Áudio Estéreo: 
 Compatível com Realtek ALC889 codec; 
 High Definition Audio; 
 Suporte aos canais 2 / 4 / 5.1 / 7.1; 
 Support for Dolby® Home Theater; 
 Support for S/PDIF Out; 

Controlador de Rede: 
 Compatibilidade com IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast       

Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Giga Ethernet; 
 Suporte a “Wake-up on LAN”; 

Conectores: 
 Cooler: mínimo: 01 unidade; 
 SATA 6Gb/s conectores:  mínimo: 04 unidades; 
 SATA 3Gb/s conectores: mínimo: 04 unidades; 

Interfaces: 
 USB 2.0/1.1: 07 unidades;  
 USB 3.0/2.0: 02 unidades; 
 IEEE 1394 port : 01 unidade; 
 eSATA/USB conector: 01 unidade; 
 Porta RJ-45: 01 unidade; 
 Conexões de audio : 06 unidades; 

PROCESSADOR 
 Núcleos: 4; 
 Threads: 8; 
 Velocidade de processamento mínima: 3.4 GHz; 
 Cache: 8 MB; 
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 Suporte a instruções: 64-bit, SSE4.2; 
 Litografia: 32 nm; 
 Tipos de memórias suportadas: DDR3-1066/1333; 
 Máximo de memória suportada: 32 GB RAM; 
 TDP máximo 95W; 

MEMÓRIA RAM: 
 Mínimo de 16GB; 
 DDR3 1600MHz;  
 4 DIMMs em configuração “Dual Channel” (4x4GB); 

DISCO RÍGIDO 
 Capacidade mínima: 750 GB; 
 Interface SATA 6Gbps; 
 Buffer de 64MB ou superior; 
 Formato 3.5´´; 
 Velocidade de rotação 7200 RPM (nominal); 

 
LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 

 Unidade interna; 
 Tamanho de 3,5”; 
 Tipos compatíveis: CF, SD/MMC, MS, Micro SD, M2; 
 Conexão com placa mãe SATA ou USB 

MÍDIA ÓPTICA 
 Unidade interna de leitura e gravação; 
 Gravação de 12X de Blu-ray; 
 Escrita/Leitura: BD/DVD/CD; 
 Interface SATA; 
 Buffer interno de 4MB; 
 Velocidade 16X Leitura e gravação de DVD; 

KIT MOUSE E TECLADO 
 Kit fechado mouse e teclado; 
 Interface USB; 
 Compatível com (Microsoft Windows ® 7, Windows Vista ® , Windows XP, Macintosh Mac OS X 

v10.4x - 10.6x); 
 Teclado e mouse com fio; 
 Cor predominante: Preto 

Teclado 
 Teclas multimídia incluindo (Play/pause); 
 Padrão ABNT2; 
 Botão iniciar do Windows; 
 Vida útil das teclas QWERTY: 20,000,000 toques; 

Mouse 
 Tecnologia ótica de 800 dpi ou superior; 
 3 botões; 
 Botão de rolagem vertical; 
 Peso máximo: 92 gramas; 
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 Vida útil da tecla da esquerda e direita: 3,000,000 atualizações; 

SISTEMA OPERACIONAL 
 Windows 7 Professional Original em Português 64 bits; 

COMPATIBILIDADE 
 
Compatibilidade com os seguintes sistemas: 

 Red Hat Linux; 
 Windows 7 Professional x64; 
 Ubuntu Linux; 

DOCUMENTAÇÃO 
CD-ROM com os drivers e software do equipamento. 
 

PLACA DE VÍDEO 

OBS: Em virtude de execução de pesquisas e estudos utilizando a tecnologia CUDA, somente será 
aceito placas da marca NVIDIA. 

 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Núcleos CUDA (CUDA Cores) 384 
Velocidade de Processamento Gráfico (Graphics Clock) 822 MHz 
Velocidade de Processamento (Processor Clock) 1645 MHz 
Taxa de preenchimento de textura (Texture Fill Rate) 52,5 (bilhão/sec) 
Clock de memória (memory clock) 4008 Gbps 
Tipo de memória (memory type) GDDR5 
Tamanho da memória (memory size) 1 GB 
Interface de memória (memory interface width) 256-bit 
Microsoft Directx 11 
OpenGL 4.1 
Tipo de slot (bus support) PCI-E 2.0  x16 
Resolução requerida 2560x1600 
Conectores 2x DVI-I, 1x Mini HDMI 

 ACESSÓRIOS 
Descrição Quantidade 
Cabo de alimentação Sata para  PCI-E 6 pin 2 
Adaptador DVI para VGA 1 
Adaptador mini-HDMI para HDMI 1 
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MONITOR LCD COM RETROILUMINAÇÃO LED 21,5” WIDE 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Tamanho da tela 21,5 “ Widescreen (Tecnologia LED) 
Contraste 5.000.000:1 
Tempo de resposta 5 ms 
Brilho 250 cd/m² 
Resolução Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60Hz (FULL HD) 
Ângulo de Visão Horizontal: 176º / Vertical: 170º 
Frequência Horizontal 30-83Khz 
Frequência Vertical 56-75 Hz 
Conexões D-sub(Analógica), DVI-D (Digital, HDCP), HDMI 
Alimentação Entrada 100-240 VAC, 50/60Hz 
Acessórios Cabo DVI-D, Cabo de força, cabo HDMI 
Cor predominante Preto 

 
 
OBSERVAÇÕES: 
 

• Serão aceitos equipamentos que superem as características citadas. 

• Todas as características técnicas dos equipamentos ofertados devem constar no site do 
fabricante. 

• Garantia On-Site de 1 (um) ano. 

• O computador deve ser entregue montado, sem utilização de peças recondicionadas. 

• Será necessário o envio de uma unidade completa do computador ofertado para analise 
técnica antes da aprovação final da proposta. 

• A proposta terá que possuir o detalhamento completo de cada componente, incluindo a 
marca e modelo ofertado, para avaliação técnica. 

 

 

 

________________________________ 

Alex Carvalho da Silva 

Divisão de Apoio aos Usuários 
IMPA-OS 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO NOS MOLDES DO ANEXO IV DA IN SRF Nº 480/04 
 
 

PROCESSO Nº 096/2011 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2011 

 
Ilmo. Senhor _______________ (autoridade a quem se dirige) 

 

___________________ (Nome da empresa), com sede ________________ (endereço completo), inscrita no 

CNPJ sob o nº ________ DECLARA à _______________ (nome da entidade pagadora), para fins de não 

incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da 

Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que 

é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

 

I - preenche os seguintes requisitos: 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que 

comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de 

quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; 

 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente 

situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 

32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às 

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código 

Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).   

 

Local e data ______________________ 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
PROCESSO Nº 096/2011 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2011 
 

Data da licitação:                                                   Hora da licitação: 

Proponente: 

Endereço completo: 

Telefone:                                                                Fax:  

CNPJ:                                                                    Inscrição estadual: 

Banco:                               Agência:                      Conta bancária: 

Inscrição no SIMPLES: (  ) Sim  (  ) Não 

 

Item Descrição Marca / 
Modelo / 

Procedência 

Quantidade

 

Valor 
Unitário 

Valor total 

01      

 

Prazo de entrega: ____(_____) dias. 

 

Prazo de garantia: ____(_____) dias. 

 

Validade da Proposta: ____(_____) dias. 

Informamos que nossa empresa possui recursos humanos, técnicos e materiais compatíveis 
com as necessidades estabelecidas no Edital. 

Informamos também conhecer e concordar com todas as exigências e condições estabelecidas 
no Edital do Pregão Eletrônico no _____/2011 e documentos por nele referenciados. 
 

Local e data ______________________ 

 

____________________________________ 

Representante legal 

RG nº 


