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INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA - IMPA 

 

EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2011 

PROCESSO Nº 094/2010 

 

A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS, Organização Social 

qualificada pelo Decreto nº 3.605 de 20/09/2000, registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas sob a matrícula nº 177819 do Livro nº A-43, datado de 21/08/2000, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 03.447.568/0001-43, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Estrada Dona 

Castorina nº 110, Jardim Botânico, doravante denominado simplesmente IMPA-OS, por meio de 

seu(a) Pregoeiro (a) Janaina de Souza Lima Custodio, auxiliado pela Equipe de Apoio, designados 

pela Ordem Interna nº 016/2010, datada de 20/08/2010, leva ao conhecimento dos interessados que, 

na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, da Lei Complementar nº 123/2006, do 

Decreto nº 6.204/2007, Lei nº 8.248/1991, Decreto nº 7.174/2010, Lei nº 10.176/2001 e, 

subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, além 

das demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, fará realizar licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico, tipo menor preço, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

 

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, ANÁLISE DAS PROPOSTAS E 

INÍCIO DA ETAPA DE LANCES 

 

DIA 17/03/2011 

HORÁRIO: 10:00 horas (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: A partir do dia 03/03/2011 até as 09:30 horas do dia 

17/03/2011 (horário de Brasília/DF), no Endereço Eletrônico acima mencionado. 

 
I -  Do Objeto 
 

1.1 A presente licitação tem como objeto a “Aquisição de Equipamentos de Informática - OBMEP”, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 

 

1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 

COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

http://www.comprasnet.gov.br/


 

II - Da Participação na Licitação 

 

2.1 Poderão participar deste Pregão as empresas pertinentes ao ramo de negócios do objeto descrito 

no item 1.1 acima, que atenderem a todas as condições e exigências constantes deste Edital e seus 

Anexos, que estiverem previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de logística e 

Tecnologia da Informação (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.   

 

2.2 A orientação para cadastramento no COMPRASNET, condição necessária para ter acesso ao 

Pregão Eletrônico, e, conseqüentemente, participar deste Pregão, está à disposição do interessado, 

no sítio acima mencionado, no Manual do COMPRASNET e no Manual do Fornecedor (Pregão 

Eletrônico).     

 

2.3 Não poderão participar deste Pregão as empresas: 

 

a) que não atendam as condições deste Edital; 

 

b) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou tenham 

sido declaradas inidôneas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação;  

 

c) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com o IMPA-OS durando o prazo da 

sanção aplicada; 

 

d) se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, 

concurso de credores, fusão, cisão, ou incorporação; 

 

e) estrangeiras não autorizadas a funcionarem no País;  

 

f) que estejam reunidas em consórcio ou grupo econômico e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, qualquer que seja a sua forma de constituição;  

 

III - Das Condições de Credenciamento 

 

3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico www.comprasnet.gov.br. 
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3.2 Para obter a senha de acesso e participar deste processo licitatório, a licitante deverá estar 

previamente cadastrada no SICAF, pelo menos até o terceiro dia útil anterior à data prevista para a 

abertura da Proposta eletrônica. 

 

3.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao IMPA-OS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

 

3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou 

de seu representante legal, bem como a presunção de sua capacidade técnica para a realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico.  

 

3.5 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua Proposta e lances.  

 

3.6 Caberá à licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.   

 

3.7 A licitante descredenciada no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas 

automaticamente. 

 

IV -  Da Estimativa de Preço e dos Recursos Orçamentários  

 

4.1 O valor total para a aquisição do objeto deste Edital é estimado em R$ 174.457,56 (cento e 

setenta e quatro mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos), e correrá à 

conta dos recursos financeiros do projeto OBMEP. 

 

4.2 O quantitativo acima previsto é meramente estimativo, não se constituindo, em hipótese alguma, 

compromisso futuro para a Contratante, razão pela qual não poderá ser exigido, nem considerado  

 

como valor para pagamento mínimo, podendo sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com a 

necessidade da Contratante, sem que isso justifique qualquer indenização à Contratada.   

 

4.3 O pagamento dos equipamentos será efetuado, contra a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

devidamente atestada pelo setor requisitante. 

 

V -  Da Proposta 
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5.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, a participação no Pregão dar-se-á por meio 

da digitação da senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta de Preços, 

com a descrição detalhada do objeto ofertado, até às 08:30 horas do dia 01/02/2011, horário de 

Brasília/DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, no sitio www.comprasnet.gov.br., quando 

então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de Propostas.  

 

5.2 A Proposta, elaborada em língua portuguesa, limitando-se ao objeto da licitação, atendendo 

fielmente às especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I), e contendo os preços 

totais dos itens que compõem este Pregão, em real, e com 2 (duas) casas decimais após a vírgula, 

deverá conter: 

 

a) Descrição detalhada do item  ofertado.  

 

b) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura da sessão pública 

estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

b1) Decorrido o prazo de validade da Proposta, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

 

c) Declaração da licitante de que no valor global  da Proposta, estão computadas todas as despesas 

relativas ao objeto licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários e 

fiscais, comerciais, taxas, seguros, garantias, deslocamento de pessoal e respectivos custos diretos e 

indiretos, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras não especificadas, mas julgadas 

necessárias ao cumprimento deste Pregão.  

 

d) Razão social da licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da pessoa jurídica que 

efetivamente irá executar o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 

(e-mail), este último se houver, número da conta corrente bancária, Agência e Banco. 

5.3 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração de suas Propostas. 

 

5.4 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores ou requisitos diferentes daqueles 

compreendidos no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.  

 

5.5 Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir o valor da Proposta 

anteriormente apresentada.  

 

5.6 Serão desclassificadas as Propostas das licitantes que descumprirem qualquer disposição deste 

Edital ou não atenderem na íntegra as exigências do Termo de Referência (Anexo I), ou, ainda, sejam 

omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.   
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5.7 As Propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

5.7.1 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da Proposta, sem 

prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

 

5.8 A empresa que pretender exercer o direito de preferência estabelecido no Art. 3º da Lei nº 

8.248/91 e conforme os Acórdãos nº 2.138/05 e nº 208/06, ambos Plenário do Tribunal de Contas da 

União, 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: 

 

5.8.1 Bem com tecnologia desenvolvida no país; 

 

5.8.2 Bem produzido de acordo com o processo produtivo básico. 

 

VI -  Da Abertura da Sessão Pública 

 

6.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no Preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br. 

 

6.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

6.3 Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando a mesma responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

VII -  Da Classificação das Propostas 

 

7.1 O Pregoeiro verificará as Propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

7.2 Somente as licitantes com Propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

7.3 Após a verificação das Propostas, será iniciada, pelo Pregoeiro, a fase de lances.  

 

VIII -  Da Formulação de Lances 
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8.1 Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor 

consignados no registro de cada lance. 

 

8.2 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 

sistema. 

 

8.3 Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

 

8.4 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

 

8.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 

e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

 

8.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexeqüível. 

 

8.7 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

8.8 No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

 

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 pelo sistema, 

findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances. 

 
 
IX -  Do Benefício às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) 

 

9.1 Após a fase de lances, se a Proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), e houver Proposta de ME ou EPP que 

seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor Proposta, estará configurado o empate 

previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006.  
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9.2. Ocorrendo o empate técnico proceder-se-á da seguinte forma:  

 

a) A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 

encerramento dos lances, apresentar nova Proposta de preço inferior àquela considerada classificada 

em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do direito de desempate.  

 

b) Não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma alínea “a”, serão convocadas 

as demais ME’s ou EPP’s remanescentes cujas Propostas estejam dentro do limite estabelecido no 

item 10.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s e EPP’s, que se encontrem no limite 

estabelecido no item 10.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

 

9.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item 9.2, o procedimento licitatório 

prosseguirá com as demais licitantes. 

 

X -  Da Regra de Preferência 

 
10.1 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 5.8 deste Edital, quais sejam: 

 

10.1.1. bens com tecnologia desenvolvida no País;  

 

10.1.2. bens produzidos de acordo com o processo produtivo básico.  

 

10.2. A comprovação dos requisitos previstos nos subitens 5.8.1 e  5.8.2 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 5.8. 

 

10.3 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. 

  

XI -  Da Negociação 
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11.1 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, se necessário for, o Pregoeiro 

poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha 

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor Proposta, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

daquelas previstas neste Edital.   

 

11.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhado pelas demais 

licitantes.   

 

XII -  Da Aceitabilidade da Proposta 

 

12.1 A licitante classificada em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de duas horas, contado 

da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema COMPRASNET, em 

arquivo único, a Proposta de Preço adequada ao último lance, na forma dos Anexo II, bem como a 

Planilha de Custos e Formação de Preços, na forma do Anexo III deste Edital.   

 

12.2 Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do 

sistema COMPRASNET poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento. Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo 

Pregoeiro, à Divisão de Materiais e Patrimônio do IMPA, situado na sede do referido Instituto, na 

Estrada Dona Castorina nº 110 – sala 124,  na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 

 

12.3 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

cláusula, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

12.4 O Pregoeiro examinará a Proposta quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor 

estimado e compatibilidade da Proposta com as especificações técnicas do objeto. 

 

12.5 Se a Proposta da primeira colocada não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a Proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma Proposta que atenda ao Edital. 

 

12.6 Ocorrendo a situação a que se refere o item acima, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante 

para que seja obtida Proposta mais vantajosa para a Administração. 

 

12.7 A desclassificação da Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
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12.8 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

 

12.9 As licitantes deverão acompanhar em tempo real para que, no caso de desclassificação da 

Proposta, e quando convocadas, possam enviar os documentos previstos no Edital. 

 

12.10 No julgamento das Propostas e habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das Propostas, dos documentos e sua validade jurídica, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.   

 

12.11 Serão desclassificadas as Propostas que:   

 

a) apresentem vícios ou ilegalidades;  

 

b) não apresentem os requisitos técnicos exigidos pelo Termo de Referência;  

 

c) apresentem preços finais superiores ao valor máximo  estabelecido pelo IMPA; 

 

d) apresentem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 

 

e) não vierem a comprovar a sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e a produtividade 

apresentada.  

 

12.11.1 Considera-se preço manifestamente inexeqüível aquele que, comprovadamente, for 

insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.   

 

12.11.2 A inexequilibidade dos valores referentes a itens isolados da Proposta, desde que não 

contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da 

Proposta.    

 

12.12 Se houver indícios de inexequibilidade da Proposta, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei 

nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os 

seguintes procedimentos: 

 

a) questionamentos junto à licitante para a apresentação de justificativas e comprovações em relação 

aos custos com indícios de inexequibilidade; 

 

b) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
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c) verificação de outros contratos que a licitante mantenha com a Administração ou com a iniciativa 

privada; 

d) estudos setoriais; 

 

e) consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

 

f) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

 

12.13 Não serão aceitas Propostas que, após a realização de diligências, não comprovarem a sua 

viabilidade, mediante apresentação da documentação solicitada pelo Pregoeiro e  vigente na data da 

abertura da sessão pública deste Pregão. 

 

12.14 Qualquer interessado poderá requere que se realizem diligências para aferir a exeqüibilidade e 

a legalidades das Propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita.  

 

12.15 Quando a licitante apresentar preço inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 

ofertados, e a inexequibilidade da Proposta não for flagrante e evidente pela análise de preços, não 

sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para 

aferir a legalidade e exeqüibilidade da Proposta. 

 

XIII -  Da Habilitação 

 

13.1 Encerrada a Etapa de Aceitação das Propostas, o Pregoeiro iniciará a etapa de habilitação.  

 

13.2 Para fins de habilitação no certame, as licitantes se obrigam a satisfazer os requisitos relativos à 

(i) habilitação jurídica; (ii) à qualificação econômico-financeira; (iii) à regularidade fiscal com a 

Fazenda Nacional, com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS); (iv) à regularidade perante as Fazendas estaduais e Municipais, se for o caso; e 

(v) à qualificação técnica. 

 

13.3 Os requisitos mencionados nos incisos “i”, “ii”, “iii” e “iv” do item 13.2 acima, serão comprovados 

mediante consulta online no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores- SICAF.  

 

13.4 Os documento exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive 

quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados via fax, no prazo de até 2 

(dois) dias corridos, após solicitação do Pregoeiro pelo sistema eletrônico.  
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13.5 Será inabilitada a licitante cuja “Declaração de Situação”, impressa no ato da consulta online no 

SICAF, constar qualquer documento com prazo de validade vencido, ou que esteja suspenso ou 

inativo o seu cadastramento e/ou habilitação, bem como deixar de apresentar, de acordo com o 

exigido, qualquer documento solicitado, ou apresentá-lo com vícios ou defeitos, ou, ainda, não 

atender as condições previstas neste Edital. 

 

13.6 As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 

os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma 

restrição fiscal.  

 

13.7 Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for 

declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Pregoeiro, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (art. 4º, § 1º, do Decreto nº 6.204/2007).  

 

13.8 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal, na forma acima prevista, será concedida 

quando requerida pela licitante, mediante requerimento tempestivo, devidamente fundamentado, 

dirigido ao Pregoeiro. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis 

inicialmente concedidos.   

 

13.9  A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 13.7, implicará na decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo 

facultado ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação, conforme previsto no art. 4º, § 4º, do Decreto nº 6.204/2007. 

 

13.10 Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões, constitui meio legal de prova. 

 

13.11 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação, inexistindo, até a presente data, fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.    

 

13.12 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, 

que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos. 
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13.13 A licitante enquadrada como ME ou EPP deverá declarar, em campo próprio do sistema, que 

atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa Lei. 

 

13.14 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, de emprego de 

menores ou ao enquadramento como ME ou EPP sujeitará a licitante às sanções previstas neste 

Edital. 

 

13.15 As licitantes deverão ainda apresentar os seguintes documentos necessários à sua habilitação, 

incluindo aqueles referentes à sua qualificação técnica: 

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa de direito público ou privado, 

comprovando a execução de serviços de mesma natureza do objeto do presente Pregão, conforme 

determina o parágrafo 1º, Inciso I e parágrafo 2º do artigo 30 da Lei nº 8666/93, reservando-se ao 

IMPA-OS o direito de indagar sobre a qualidade e desempenho dos mesmos. 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores. 

 

13.16 A licitante vencedora deste Pregão que não atender na íntegra as exigências contidas no item 

anterior, será considerada inabilitada e terá sua Proposta desclassificada, podendo sofrer as sanções 

previstas na Lei. 

 

13.17 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

 

13.18 Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome 

da matriz. 

 

13.19 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora. 

 

XIV - Do Recurso 

 

14.1 Declarado a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, e somente em campo próprio do sistema, manifestar 
sua intenção de recurso, NÃO SENDO ACEITO NENHUM OUTRO TIPO DE REGISTRO QUE NÃO 
SEJA O DO SISTEMA COMPRASNET.   
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14.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer,  no prazo 

estabelecido, importa na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora. 

 

14.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 

campo próprio do sistema. 

 

14.4 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contra -razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr 

do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

14.5 Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra razões de recurso, 

a licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 

 

14.6 As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 

pela autoridade competente. 

 

14.7 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede do IMPA-

OS, na Estrada Dona Castorina nº 110, Jardim Botânico, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no 

horário de 09:00 horas às 16:00horas.  

 

XV - Da Adjudicação e Homologação 

 

15.1 Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, o Pregoeiro 

encaminhará o processo para a autoridade competente homologar o procedimento licitatório e 

adjudicar o objeto à licitante vencedora.  

 

XVI -  Das Condições Gerais da Contratação 

 
16.1 Homologado o procedimento licitatório, será encaminhado a licitante a Autorização de 

Fornecimento, conforme Anexo VI, devendo este documento ser assinado e devolvida uma via ao 

IMPA. 
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16.2  Se a licitante vencedora deixar de assinar a AF no prazo fixado, sem que tenha solicitado 

prorrogação com justificativa aceita pelo IMPA-OS, o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas à licitante faltosa, poderá convocar as licitantes remanescentes que tenham 

sido habilitadas, na respectiva ordem de classificação, ou revogar a licitação, conforme facultado no 

art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

 

XVII -  Das Penalidades 

 

17.1 A Contratada ficará sujeita, pela inexecução das condições estipuladas neste Edital, às 

penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o IMPA-

OS, e/ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo 

com os artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 

cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

 

17.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais para as multas aplicáveis: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do 

Contrato, por ocorrência; 

 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do AF, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução 

do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual; 

 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor da AF, na hipótese da Contratada, injustificadamente, desistir 

do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o IMPA-OS, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da 

autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

 

17.3 O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado da garantia 

prestada ou dos pagamentos devidos pelo IMPA-OS. Se os valores não forem suficientes, a diferença 

deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da 

sanção. 

17.4 As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

XVIII -  Dos Esclarecimentos e da Impugnação ao Edital 
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18.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 

exclusivamente para o endereço eletrônico licitacoes@impa.br 

 

18.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas.  

 

18.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

 

18.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

para o endereço eletrônico licitacoes@impa.br. 

 

18.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados. 

 

XIX -  Das Disposições Finais 

 

19.1 Caberá ao Diretor Geral do IMPA-OS anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 

diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

 

19.2  A anulação do Pregão induz à do Contrato. 

 

19.3  As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou da revogação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito da licitante de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 

que tiver suportado no cumprimento do Contrato. 

 

19.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desde Pregão, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação. 

 

19.5 No julgamento das Propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das Propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de classificação e habilitação. 
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19.6 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 10.520/2002. 

 

XX - Dos Anexos 

 

20.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III- Modelo de atestado de Capacidade Técnica 

Anexo IV – Modelo de Declaração de fatos impeditivos 

Anexo V – Declaração Art 7º CF 

Anexo VI -  AF – Autorização de Fornecimento 

Anexo VII  – Condições Gerais de Fornecimento 

 

XXI Do Foro 

 

21.1 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 

oriundas do presente Edital.  

 

Rio de Janeiro, 02  de março de 2011. 

 

_____________________________________  
Janaina Lima Custodio 
Pregoeira – IMPA-OS 

Registro ESAF no 14.14.01.14027.07.07 
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Anexo I 

 
Termo de Referência 

 
Pregão Eletrônico nº 05/2011 

 
Processo nº 094/2010 

 
Aquisição de Equipamentos de Informática - OBMEP 

 

1. Objeto e Justificativa 

 
1.1 O presente Termo de referência tem por objetivo orientar os requisitos para a Aquisição de 

equipamentos de Informática para reposição OBMEP. 

 

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

atendidas as necessidades da administração da OBMEP. 

 

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$ 174.457,56 (cento e setenta e quatro mil 

quatrocentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta e seis centavos). 

 

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

prevalecerá sempre o especificado 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 OBMEP Und Qtde. Vl Unit. Total 

1 

Desktop  
Processador - Núcleo Duplo; 
Freqüência interna mínima de clock do 
microprocessador: 2.8 Ghz; 
Freqüência mínima admissível do barramento do sistema 
(system Bus):  
1066 MHz;Memória cachê L2 mínima:  3MB 
Disco Rígido -Capacidade mínima de 300 GB;Interface 
SATA 3Gbps;Buffer de 8MB ou superior. 

Und 25 1.699,25 42.481,25 
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Placa Mãe -Placa Mãe 8 portas USB 2.0, 4 interfaces 
SATA com RAID,  
 
1 PCI Express ou melhor ;Ser do mesmo fabricante do 
microcomputador,  
não sendo aceito o emprego de placas de livre 
comercialização  
no mercado ou em regime de OEM; 
Memória 3 Gb DDR2 SDRAM:Slot DIMM: 02 unidades, 
freqüência 800 MHz,  
Dual channel, não-ECC. 
Placa de vídeo integrada 
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;Suporte a PXE; - Suporte a 
ASF 2.0 
Gabinete -Botão liga/desliga frontal;Indicadores 
liga/desliga,  
atividade de disco rígido, atividade de rede local  
e diagnostico na parte frontal do gabinete;Formato 
Desktop,  
com possibilidade de abertura sem uso de ferramentas; 
Dispositivo de segurança que impeça a abertura do 
gabinete; 
Baia com acesso frontal de 5,25 pol.  mínimo de 01 
unidade; 
Baia com acesso frontal de 3,5 pol.  mínimo de 01 
unidade; 
Baia interna de 3,5 pol.  mínimo de 01 unidade; 
Alimentação através de fonte chaveada, bivolt, 
freqüência 50/60 Hz, 
interna, com ventilação própria, potencia de 255W com 
88% 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,  
memória RAM, demais periféricos); 
Dimensões máximas de 39,6cm(A) X 10,9cm(L) X 
34,8cm(P). 
Mídia Óptica - Unidade interna de leitura e gravação de 
DVD+/-RW ; 
Interface SATA;Buffer interno de 2mB;Velocidade 16X 
Mouse - Óptico;Com tecla de rolagem(Botão 
Scroll);Interface USB 2.0; 
Mouse do mesmo fabricante do microcomputador, não 
sendo aceito  
o emprego de mouse de livre comercialização no 
mercado ou em regime de OEM. 
Teclado - Padrão ABNT2;Mínimo de 104 teclas,  
com teclas de função no mínimo de F1 a F12 e bloco 
numérico; 
Interface USB 2.0; 
Teclado do mesmo fabricante do microcomputador,  
não sendo aceito o emprego de teclados de livre 
comercialização 
no mercado ou em regime de OEM. 
Sistema Operacional - Windows 7 Professional Original 
em Português ,  
com mídia. 
Gerenciamento -Portal na internet do fabricante  
para o efetivo modelo proposto com suporte ao 
equipamento incluindo  
a possibilidade de download do software do FLASH 
BIOS e links para 
atualizações de drivers;  Software de gerenciamento 
 
dos recursos de hardware do microcomputador proposto, 
implementado pelo próprio fabricante (ou terceiros,  
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desde que desenvolvido para uso exclusivo)  
de fornecimento obrigatório.O equipamento  
proposto deverá suportar gerenciamento remote no  
padrão DMI ou SNMP através de drivers nativos. 
Solução centralizada que permita gerenciamento  
através de interface web;Suportar 
o padrão ASF (alert Standards Format)  
definido pelo DMTF para o envio de alertas;Deverá 
possibilitar  
a restauração do Sistema Operacional e aplicativos. 
Compatibilidade - Compatibilidade de hardware  
e sistema operacional com o padrão ACPI   
(Advanced Configuration and Power Interfaces); 
Compatibilidade com Energy Star  EPA (Environmental 
Protection Agency) 
para os microcomputadores efetivamente propostos; 
Compatibilidade do microcomputador efetivamente 
proposto (marca e modelo), com os sistemas 
operacionais Windows XP Professional, Windows Vista e 
Windows 7,  
comprovar através do HCL(Hardware Compatibility List) 
da Microsoft; 
Compatibilidade do microcomputador efetivamente 
proposto 
com o sistema operacional Red Hat Linux comprovar 
através  
do HCL(HardwareCompatibility List) da Red Har Linux;    
Documentação - Manuais técnicos dos equipamentos 
com especificações, 
características e configurações em CD-ROM e manuais 
dos  
softwares ou dispositivos extras instalados no 
equipamento,  
em idioma português ou inglês. 
CD-ROM com os drivers e software do equipamento. 
 

2 

Copiadora 
Referência: Xerox Phaser 3300 MFP 
Tipos de Funções:  Cópia, E-mail, Fax de LAN, 
Digitalização de rede, PC fax, Impressão, Fax de walkup 
Tecnologia de Impressão:  Laser 
Velocid. Copiadora Preto (cpm):  Até 30  
Resolução Máx.Copiadora (dpi):  Até 600 x 600 
Redução/Ampliação:  Sim  
Res.Interpolada Scanner (dpi):  Até 4800 x 4800 
Velocidade Transmissão Fax:  Até 33.6Kbps 
Resolução Máxima Fax (dpi):  Não se Aplica 
Memória Fax (páginas):  6MB 
Papel Ofício 9 (215 x 315 mm):  Sim 
Porta Pictbridge:  Não 
Porta FIH:  Não 
Wi-Fi:  Não 
Leitor de Cartão de Memória:  Não 
Alimentador Aut. Folhas (ADF):  50 
Bluetooth:  Não 
Cap. Entrada Máxima (folhas):  250 
Cap. Entrada Padrão (folhas):  250 
Ciclo Mensal (páginas):  35.000 
Digitalização Frente e Verso:  Manual 
Disco Rígido Padrão:  Não suporta 
Envelopes:  Sim 
Garantia:  3 meses on site 
Impressão frente e verso:  Sim 
Porta USB:  01 
Linguagem Padrão:  Emulação PCL® 5e, Emulação 
PCL® 6, PDF direto, TIFF direto 
Papel A3 (420 x 297 mm):  Não 
Papel A4 (210 x 297 mm):  Sim 
Papel A5 (148 x 210 mm):  Sim 
Papel Carta (216 x 279 mm):  Sim 
Papel Executivo:  Sim 
Papel Legal:  Não 

Und 1 3.083,75 3.083,75 
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Papel Ofício 2 (216 x 330 mm):  Sim 
Porta Paralela:  Não 
Porta Serial:  Não 
Rede:  10/100Mbps 
Resolução Máxima (dpi):  Até 600 x 600 
Velocid. Impressão Preto (ppm):  Até 30 
Voltagem (V):  110 
 

3 Pen Drive 16gb usb 2.0 flash DT 100 Und 15 124,63 1.869,50 

4 

Monitor  
Referência: Dell P2210 
Monitor de tela plana LCD 
Tamanho da tela: Área visível de 22 polegadas com 
proporção Widescreen (16:10) 
2 portas USB 
Resolução 1680 x 1050 a 60 Hz 
Utilização vertical e horizontal 
Taxa de contraste: 1000:1 
Luminosidade: 250 cd/m2 
Tempo de resposta: Mínimo 5 ms 
Ângulo de visão (160 vertical/170 horizontal) 
16,7 milhões de cores 
Distância entre pixels: máximo 0,282 mm 
Padrão VGA e DVI-D com HDCP 
Conector DisplayPort 
Recursos de ajuste de inclinação, rotação, extensão 
vertical e giro e gerenciamento de cabos integrado 
Dimensões (A x L x P): 
16,19 polegadas (411,2 mm) x 20,15 polegadas (511,77 
mm) x 7,25 polegadas (184,12 mm) 
Peso Máximo 4,52 kg 
100 a 240 VCA/50 ou 60 Hz + 3 Hz/1,5 A 
Consumo de energia: 22 W 
Faixa de temperatura operacional: 
0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) 
Energy Star 
EPEAT Gold 
Redução de halogênio 
Suporte 
Cabo de alimentação 
Cabo DVI 
Cabo VGA 
Cabo de extensao USB 
Mídia de drivers e documentação 
 

Und 3 652,20 1.956,61 
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Gravador Múltiplo DVD  
Gabinete metálico com12 baias 
10 unidades de gravação 
01 unidade master 
Formatos compatíveis: 
CD-ROM/XA, Photocd,CD-I,VCD CD de áudio, Multi-
sessão, CD-Plus, DVD-ROM, DVD-Video, Photo-DVD 
 

Und 1 2.419,33 2.419,33 
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Switch Giga 
Referência: Dell PowerConnect 5424 
24 portas de comutação Gigabit Ethernet com sensor 
automático 10/100/1000BASE-T 
4 slots combo SFP para suporte a mídia de fibra 
Otimização e monitoramento iSCSI 
Auto-negociação para velocidade, modo duplex e 
controle de fluxo 
Auto MDI/MDIX 
Espelhamento de porta 
Controle de Broadcast storm 
Capacidade de Estrutura de Switch de 48,0 Gbps 
Taxa de encaminhamento mínima de 35,6 Mpps 
No mínimo 8.000 endereços MAC 
Spanning Tree (IEEE 802,1D), Multiple Spanning Tree 
(MSTP) e Rapid Spanning Tree (IEEE 802,1w) com 

Und 2 2.710,25 5.420,51 
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suporte Fast Link 
Diagnóstico de cabo via Virtual Cable Tester 
Suporte VLAN para tagging e baseado em porta 
conforme IEEE 802,1Q; VLANs baseados em protocolo 
Suporte de até 4000 VLANs 
VLAN dinâmico com suporte de GVRP 
VLANs baseados em protocolo 
Layer 2 Trusted Mode (IEEE 802,1p tagging) 
Layer 3 Trusted Mode (DSCP) 
8 Filas de prioridade por porta 
Weighted-Round-Robin (WRR) ajustável e programação 
rígida de filas 
Suporte Dinâmico para Multicast – até 256 grupos de 
Multicast suportados em Snooping IGMP ou Multicast 
Estático 
Até 128 listas de controle de acesso e até 1.000 ACEs 
Proteção de acesso ao switch por senha 
Configurações definidas pelo usuário, habilitando ou 
desabilitando acesso de gerenciamento por Web, SSH, 
Telnet, SSL 
Alerta e bloqueio de endereço MAC baseado em porta 
Filtragem de endereço IP para acesso ao gerenciamento 
via Telnet, HTTP, HTTPS/SSL, SSH e SNMP 
Autenticação remota RADIUS e TACACS+ para acesso 
ao gerenciamento de switch 
Criptografia SSLv3 e SSHv2 para tráfego de 
gerenciamento de switch 
Filtragem de acesso ao gerenciamento através de Perfis 
de Acesso a Gerenciamento 
Autenticação IEEE 802.1x baseada em borda 
Agregação de links com suporte de até 8 links agregados 
por switch e até 8 portas membro por link agregado 
(IEEE 802.3ad) 
Suporte LACP (IEEE 802.3ad) 
Suporte a jumbo frames de até 10K bytes 
Interface de gerenciamento baseada na web  
SNMPv1 e SNMP v2c suportados 
Transferência por TFTP de firmware e arquivos de 
configuração 
Imagens duplas de Firmware na placa 
Suporte a Upload/Download de Múltiplos Arquivos de 
Configuração 
Estatísticas para monitoramento de erros e otimização 
de desempenho incluindo tabelas de resumo de portas 
Suporte de gerenciamento de endereço IP BootP/DHCP 
Suporte a SNTP 
Layer 3 Traceroute 
Recursos de registro remoto no Syslog 
Dimensões: Altura de 1U (rack) 
Kit de montagem de rack incluído 
Suporte a MIB  
RFC 1213 MIB II 
RFC 1215 Traps padrão 
RFC 1286 MIB ponte 
RFC 1442 SMIv2 (SNMPv2 MIB) 
RFC 1451 MIB gerenciador-a-gerenciador 
RFC 1492 TACACS+ 
RFC 1493 Definições de objetos gerenciados para 
pontes 
RFC 1573 Evolução de interfaces 
RFC 1643 MIB Etherlike 
RFC 1757 MIB Remote Network Monitoring (RMON) 
RFC 1907 MIB SNMP v2 
RFC 2011 MIB Internet Protocol (IP) usando SMIv2 
RFC 2012 MIB Transmission Control Protocol (TCP) 
usando SMIv2 
RFC 2013 MIB User Datagram Protocol (UDP) usando 
SMIv2 
RFC 2233 Grupo de interfaces usando SMIv2 
RFC 2618 MIB RADIUS 
RFC 2665 MIB Tipos de Interface padrão Ethernet 
RFC 2666 Identificação de jogos de Chip Ethernet 
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RFC 2674 MIB para ponte com Classes de tráfego, 
Filtragem Multicast e Extensão VLAN (IEEE802.1p/q 
MIB) 
RFC 2737 ENTITY-MIB 
RFC 2819 MIB RMON 
RFC 2863 Evolução de interface 
Dell 5424 MIB privado 
Padrões suportados  
IEEE 802.1D 
IEEE 802.1Q 
IEEE 802.1p 
IEEE 802.1w 
IEEE 802.1x 
IEEE 802.2 
IEEE 802.3 
IEEE 802.3I 
IEEE 802.3u 
IEEE 802.3x 
IEEE 802.3z 
IEEE 802.ab 
IEEE 802.3ac 
IEEE 802.3ad 
IEEE 802.1v 
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HD Externo 4Tb 
Referência: Iomega StorCenter ix2 
2 discos rígidos internos de 2TB 
Níveis de RAID: 1,JBOD 
Capacidade total:4TB 
Processador mínimo: 1GHz 
Rede Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab 10/100/1000Mbps 
2 baias hotswap 3,5"  
3 portas USB 2.0 
1 porta RJ-45  
Protocolos: DLNA, PTP, UPnPAV, CIFS/SMB, NFS, 
AFP, Bonjour, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, iSCSI, NTFS 
Gerenciável via http 
 

Und 1 4.788,67 4.788,67 
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Roteador Wireless com 3g 
Referência: DIR-450 D-Link 
InterfaceS:  PCMCIA -  USB para conexão do mini-
modem 3G - Ethernet WAN - LAN wireless 802.11g, com 
suporte a WEP, WPA e WPA2Redes Celulares 
Compatíveis: UMTS/HSDPA 
Padrões: IEEE 802.11g/802.11b/802.3/802.3u 
Segurança: 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy); 
WPA™ & WPA2™ (Wi-Fi Protected Access) 
Características Avançadas de Firewall: Network Address 
Translation (NAT); Stateful Packet Inspection (SPI);VPN 
Pass-throughspection (SPI); CSMA/CA with ACK 
Gerenciamento: nternet Explorer v6® ou superior; 
Mozilla® Firefox® v1.5 ou superior, ou outro browser que 
utilize Java 
Leds: Power; Status; WAN (Conexão a Internet); WLAN 
(Conexão sem fio); LAN (Rede 10/100) 
Certificações: FCC Classe B 
Temperatura de operação: 0°C to 55°C (32°F to 131°F) 
Umidade: 95% Maximo (Sem condensação) 
Dimensões: (LxPxA): 4.6” x 7.6” x 1.2”; Embalagem 
(LxPxA): 8.1” x 10.9” x 2.6” 
Peso: 0,7lbs; embalagem 2.0 lbs 

Und 1 542,25 542,25 
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Maleta para Notebooks 
Maleta para notebooks de até 15,4" 
Alça de ombro ajustável e removível 
Alça de mão reforçada. 
Comprimento da alça de ombro: 125 cm 
Material: Couro Sintético 
Bases emborrachadas na parte inferior 
Compartimento para CDs, canetas, celular e afins 
Bolso externo 

Und 5 124,00 620,00 

22 



Cor: Preta ou Cinza 
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Cabos de rede "Patch Cord" CAT6 
Patch Cord U/UTP Cat6 
Comprimento 3 metros 
Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, 
EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM 
Capa protetoras para evitar fadiga nas dimensoes do 
conector e sobreposta a trava 
Montado e testado 100% em fábrica. 
4 pares, 24AWG 
Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, 
ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801 
Certificações: ETL 4 conexões 3073041-003, ETL 6 
conexões 3118430CRT-003, ANATEL 1276-07-0256 
(cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de 
manobra), ISO9001/ISO14001 A1969/A10659, UL Listed 
E173971, ETL Verified 3126372CRT-002c 
 

Und 20 24,33 486,67 
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Macbook 
MacBook de 2.66GHz   
Estrutura Monobloco de alumínio (manufatura de 
precisão) 
Processador Intel Core 2 Duo de 2.66GHz 
Cache L2 3MB compartilhada 
Bus do sistema 1066MHz 
Memória de 4GB 1066MHz DDR3 SDRAM - 2x2GB 
Disco rígido      
500GB Serial ATA Drive @ 5400 rpm 
Slot para drive óptico     SuperDrive 8x (DVD±R 
DL/DVD±RW/CD-RW) 
Gráficos Processador gráfico NVIDIA GeForce 9400M 
com 256MB de memória SDRAM GDDR3  
compartilhada com a memória principal 
Video Câmera iSight integrada; porta Mini DisplayPort 
com suporte a DVI,  
VGA e Dual-Link DVI 
Tela widescreen brilhante de 13,3 polegadas (diagonal), 
retroiluminada por LEDs,  
resolução de 1280x800 
USB Duas portas USB 2.0 (até 480 Mbps) 
Áudio Alto-falantes estéreo, microfone interno 
omnidirecional,  
entrada combinada óptica digital/ analógica,  
saída combinada óptica digital/ analógica 
Rede Ethernet (Gigabit) 10/100/1000BASE-T interna 
Ambiente sem fio AirPort Extreme Wi-Fi interno  
(de acordo com a especificação preliminar IEEE 
802.11n)2 ;  
Módulo Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) 
interno 
Acessórios (hardware)Adaptador de energia MagSafe de 
60W , 
adaptador AC de parede, fio e bateria de polímero de 
lítio 
 

Und 1 7.644,67 7.644,67 

12 Adaptador Mini DisplayPort para DVI Apple Und 1 99,50 99,50 
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Apple Keyboard com teclado numérico 
Caixa de alumínio anodizada super fina 
Teclas de função para ajuste de brilho da tela, volume, 
ejetar, reproduzir/pausar, retroceder e avançar, acesso 
ao Exposé e o Dashboard. 
Layout expandido com controles de navegação em 
documentos — page up, page down, home e end 
Teclas de seta de tamanho padrão 
2 portas USB 2.0 

Und 1 186,39 186,39 
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Apple Magic Mouse 
Superfície superior macia e lisa que age como um ou 
dois botões 
Superfície Multi-Touch com suporte a gestos 
Possibilidade de configurar 1 ou 2 botões 
Mecanismo de movimento a laser 
Bluetooth 
 

Und 1 232,67 232,67 

15 

 
Impressora Laser Mono 
Referência: HP P1505 LaserJet 
Impressora Laser Monocromática 
Velocidade de impressão a preto: até 23 ppm 
Saída da primeira página a preto: 6,5 seg 
Qualidade de impressão a preto: até 600 x 600 ppp 
Ciclo de trabalho mensal A4: até 8000 páginas 
Memória de série: 2 MB 
Velocidade do processador mínima: 266 MHz 
Capacidade de entrada mínima: 250 folhas 
Impressão frente e verso (pode ser manual) 
Formatos: A4, A5, A6, B5, postais, envelopes (C5, DL, 
B5) 
Tipos: laser, normal, fotográfico, não tratado, velino, 
envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais 
Porta USB 2.0 
Sistemas operativos compatíveis 
Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, 
XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bit); Certificado 
para Windows Vista™; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 
ou superior 
Consumo de energia em funcionamento: 300 Watts 
Qualificado pela ENERGY STAR® 
Garantia 1 ano 

Und 40 792,67 31.706,67 
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No-Break 
Capacidade de Potência de Saída  
360 Watts / 600 VA  
Potência Máxima Configurável  
360 Watts / 600 VA  
Tensão nominal de saída  
120V 
Conexões de Saída  
(6) Brazilian 2P+T (Bateria de Reserva)   
Entrada 
Tensão nominal de entrada  
120V  
Frequência de entrada  
60 Hz +/- 3 Hz  
Tipo de Conexão de Entrada  
NEMA 5-15P    
Comprimento do Cabo  
1.83 metros  
Intervalo de tensão de entrada ajustável para as 
principais operações  
94 - 140V  
Baterias & Tempo de operação 
Tipo de bateria  
Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a 
prova de vasamento  
Tempo de recarga típico  
16 hora(s)  
Cartucho de substituição de bateria  
RBC2  
Quantidade de RBC?  
1  
Tempo de autonomia típico 
em meia carga  
10.1 minutos (180 Watts)  
Tempo de autonomia típico 
em carga total  
2.1 minutos (360 Watts)  

Und 10 241,58 2.415,80 
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Tabela de Autonomia  
Back-UPS ES  
Comunicação & Gerenciamento 
Porta de interface  
USB  
Painel de controle  
Display de LED de status com indicadores de On line : 
Em Bateria : Troca de Bateria e Sobre Carga  
Alarme sonóro  
Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de 
pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre 
carregado  
Proteção contra surtos e filtragem 
Classe de surto de energia  
450 Joules  
Filtragem  
Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do 
surto de 5% IEEE : tempo de resposta de 'clamping' zero 
: de acordo com UL 1449  
Proteção de linha de dados  
Proteção RJ-11 Modem/ Fax (linha simples de dois fios)  
Físico 
Dimensões máximas de altura  
102.00 mm  
Dimensões máximas de largura  
280.00 mm  
Dimensões máximas de profundidade  
187.00 mm  
Peso Líquido  
7.36 KG  
Peso para Transporte  
8.00 KG  
Altura para Transporte  
191.00 mm  
Largura para Transporte  
353.00 mm  
Largura (com embalagem)  
257.00 mm  
Unidades na Embalagem de Transporte  
2.00  
Dimensões da Embalagem de Transporte  
266 x 385 x 370 mm  
Peso da Embalagem de Transporte  
14.00 KG  
Cor  
carvão  
Código SCC  
1073130421422 6  
Unidades por pallet  
60.00  
Ambiental 
Ambiente de Operação  
0 - 40 °C  
Umidade Relativa de Operação  
0 - 95%  
Elevação de Operação  
0-3000 metros  
Temperatura de Armazenamento  
0 - 40 °C  
Umidade Relativa de Armazenamento  
0 - 95%  
Elevação de Armazenamento  
0-3000 metros  
Ruído audível a um metro da superfície ou unidade  
40.00 dBA 
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Monitor 
Monitor LCD 18.51 Widescreen 
Resolução Máxima 1360x768 
Brilho 300 cd/m2 
Conector D-Sub/DVI e VGA 
Contraste 50.000:1 

Und 15 395,75 5.936,25 
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Cor Black Piano 
Dimensões (L x A x P) 452 x 185 x 358 mm 
Freqüência Horizontal 30 - 83 KHz 
Freqüência Vertical 56 - 75 Hz 
Fonte Interna 100 ~ 240 VAC (50/60Hz) 
Base removível inclinável (-5º ~ +15º) 
Consumo de energia 24W 
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Notebook 
Processador 
- Arquitetura 45 nm; 
- Dois núcleos; 
- Freqüência interna mínima de clock do 
microprocessador: 2.26 Ghz 
- Freqüência mínima admissível do barramento do 
sistema: 1066 MHz 
- Memória cachê L2 mínima: 3MB 
Memória RAM: 
- Mínimo de 4GB, DDR2 800MHz, 2DIMM; 
Disco Rígido 
- Capacidade de 250 GB 
- Interface SATA 3Gbps 
Mídia Óptica 
- Unidade interna de leitura e gravação de DVD+/-RW 
- Velocidade 8X 
Placa de Vídeo 
- Integrada Intel GMA 4500MHD 
Conectividade 
- Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 
- Rede sem fio Intel WiFi Link 5300 (802.11a/g/n) 
- Bluetooth 2.1 
Tela 
- LCD WXGA widescreen 15.4 com tecnologia Truelife 
Interfaces 
- Teclado em Português 
- Touchpad 
-   Leitor de impressões digitais 
Sistema Operacional 
- Windows 7 Pro Original em Português, com mídia 
Entradas e Saídas: 
- 4 x Portas USB (2.0) 
- 1 x Saída VGA p/ Monitores (15 pinos) 
- 1 x Saída S-Video 
- 1 x RJ -45 (rede) 
- 1 x Entrada FireWire i.LINK IEEE-1394 (4 pinos) 
- 1 x Entrada de Microfone Externo 
- 1 x Saída p/ Fone de Ouvidos ou Alto Falantes 
Externos (Estéreo) 
- 1 x Portas de Expansão PCMCIA  
Alimentação e Bateria 
- Fonte Bivolt 90W 100-240V / 50-60HZ 
- Bateria: Células de íons de lítio recarregável com 6 
células 
- Peso: 2,75 kg 

Und 25 2.384,02 59.600,58 
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Projetor 
Referência: Projetor Sanyo PLC-XU300  
Brilho - 3000 Ansi Lumens 
Resolucao nativa - XGA 1024x768 - suporta ate SXGA 
1280x1024 
Taxa de contraste - 500:1 
Tecnologia LCD 0,63" - 3 lentes - 2.359.296 pixels ( 
786.432 pixels x3 ) 
Sistema de Cores - NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, 
PAL-N, PAL 60, SECAM 
Compatibilidade HDTV/DTV : 480i, 480p, 576i, 576p, 
720p and 1080i 
Suporta formato de tela normal de 4:3 ou Widescreen de 
16:9 
Lampada - 225 W UHP / 2000 horas modo normal - 3000 
ansi lumens / 3000 horas modo  
econômico - 2500 ansi lumens 

Und 1 2.616,82 2.616,82 
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Distancia de projecao - 1,2 mts a 10,7 mts 
Tamanho da Tela - 40" a 300" - Diagonal 
Cores - 24 bits - 16,7 milhões de cores 
Menu na Tela em 15 Idiomas inclusive Português 
Zoom Manual - 1:1.2 
Ajuste de inclinação - Manual 
Ajuste de distorção trapezoidal (keystone) manual 
Smart APA : alinhamento de pixel automático 
Inversão de imagem - pode ser colocado no teto 
Entradas de vídeo : Video Composto, S-Video, 15 pinos 
RGB ( Monitor ) 
Saída de vídeo : 15 pinos RGB ( Monitor ) 
Energia - 100/240V - 50/60Hz AC 
Dimensoes - 23,9 ( L ) x 33,5 ( C ) x 7,9 cm ( A ) - peso 
2,9 Kg 
Acessorios inclusos - cabo VGA, Controle Remoto, 
Manual em Portugues 
Garantia de 2 anos  
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Tela de Projeção Retrátil  
Sustentação de tripés com ajuste de altura  
Dimensões da tela 1,50m x 1,50m  
Superfície branca opaca com ganho de brilho de 1.1 
 

Und 1 349,67 349,67 

 TOTAL GERAL    R$ 174.457,56 

 

2.1.4 Valor por extenso: Cento e setenta e quatro mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e 

cinqüenta e  seis centavos 

 

3. Locais de Entrega dos Equipamentos objeto desta Licitação 

 
3.1 Todas os equipamentos a serem licitados deverão ser entregues nas dependências do prédio 

sede do IMPA - Edifício Lélio Gama - situado na Estrada Dona Castorina, 110 - Jardim Botânico - Rio 

de Janeiro - RJ, obedecendo cada uma das atividades as suas particularidades. 

 

4. Do Preço a ser proposto 

 

4.1 No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas com, seguros, encargos sociais, 

impostos e taxas, transporte, despesas administrativas e lucros e demais insumos necessários à sua 

composição. 

 

4.2 A proposta deverá ser apresentada detalhadamente devendo estar incluídas todas as despesas 

com, seguros, encargos sociais, impostos e taxas, transporte, despesas administrativas e lucros e 

demais insumos necessários à sua composição. 

 

5. Prazo de Entrega e Garantia dos Equipamentos 

 

5.1 O prazo de entrega dos Equipamentos será de até 15 (quinze) dias, a partir da data do 

recebimento e assinatura da Autorização de Fornecimento - AF. 
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5.2 O prazo de garantia dos equipamentos deverá ser de 12 (doze) meses a contar da data de 

entrega dos mesmos, acondicionados em suas embalagens (externas e internas) originais e em 

perfeito estado de conservação para sua utilização imediata. 

 

5.3- Os materiais que não atenderem estas condições ou que apresentarem quaisquer vícios de 

fabricação, serão imediatamente devolvidos pelo IMPA-OS ao fornecedor para substituição, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua devolução. 

 

5.4- Na hipótese de constatação de fornecimento de materiais não novos e originais, recondicionados 

ou falsificados, em qualquer quantidade, serão aplicadas as penalidades contratuais cabíveis à 

CONTRATADA, cabendo ainda ao IMPA-OS, o direito de mover ação judicial, responsabilizando-a 

civilmente por eventuais danos ou prejuízos que o fornecimento e uso destes produtos inadequados 

possam causar aos seus usuários, servidores e visitantes ou com estes acarretar transtornos 

operacionais ao IMPA-OS. 

 

5.5- Em se verificando índice de materiais inadequados ao uso, superior a 5% (cinco por cento) do 

quantitativo total do lote fornecido pela CONTRATADA, caberá a mesma providenciar a substituição 

completa do lote restante do item, armazenando no Almoxarifado do IMPA-OS, no prazo máximo de 

05 (cinco), dias úteis, e sem quaisquer custos adicionais para o IMPA-OS. 

 

  

6. Das Disposições Finais 

 

6.1 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Termo de Referência deverá ser encaminhada, por escrito ao Pregoeiro, através do e-mail 

licitacoes@impa.br,  

 

_____________________________________ 

Kátia Coutinho de Albuquerque 

Chefe da Divisão de Materiais e Patrimônio 

IMPA – OS 
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Anexo II 
 

Modelo de Proposta 
 
 

Pregão Eletrônico nº 05/2011 
 
 

Processo nº 094/2010 
 
 

 
À 
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA 

 
Prezados Senhores, 

A empresa ................. (Nome da proponente), vem por meio de seu(s) representante(s) legal(ais), 
apresentar sua proposta comercial referente ao Pregão Eletrônico no XX/2011, cujo objeto é a 
Aquisição de Equipamentos de informática 
 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Considerando as demais condições estabelecidas no referido edital e seus anexos, propomos o que 
se segue: 

ITEM(s) 00 

PREÇO UNITÁRIO = R$ 0,00 (valor por extenso) 
PREÇO TOTAL DO ITEM = R$ 0,00 (valor por extenso) 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA= R$ 000,00 (valor por extenso do lote) 
 

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 XX/2011 e documentos por nele referenciados. 
 

Rio de Janeiro, ........de .............de 2011. 
 

 
Atenciosamente, 

 

Dados do representante legal: 

Nome: ____________________ 

RG nº: _______________ 

CPF nº: ______________ 

Cargo/Função ocupada: ______________________ 

Fone: _________________ 
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E-mail: ________________ 

 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

.  

 

Informações Bancárias:  

 

Banco: __________________Agência: ______________ Conta Corrente n°  

_____________________ 

 

 

__________________________________  

(nome completo) 

 

 

 

(A Proposta deve ser feita em papel timbrado da empresa) 
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Anexo III 
 

Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 
 
 

Pregão Eletrônico nº 05/2011 
 
 

Processo nº 094/2010 
 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 
 
 
 
 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa 
___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a) 
__________________________ forneceu os itens para este órgão (ou para esta empresa). 

 
Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela 

empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone 
comercial ou tecnicamente. 

 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 

 
 
 

Observações: 
 
1) Este atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão (ou empresa) 

emissor; e 
 
2) O atestado deverá estar visado pelo respectivo órgão fiscalizador. 
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Anexo IV 
 

Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos 
 
 

Pregão Eletrônico nº 05/2011 
 

Processo nº 094/2010 
 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 

 (Nome da Empresa) .......................................... , inscrita no CNPJ sob o nº ................................, sediada a 
……………………(endereço completo) ............................................................................... declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Cidade – UF, de            de                                           de 2010. 
(nome e número do CPFdo declarante) 
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Anexo V 
 
 

Declaração do Menor 
 
 

Pregão Eletrônico nº 05/2011 
 
 

Processo nº 094/2010 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTº 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
              (Razão Social da LICITANTE)        , inscrita no CNPJ sob o nº                      , sediada na  

(endereço completo)              , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, 

do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1° da Lei n° 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

                       CIDADE-UF, ____ de ____________ de 2010. 

 
 
 

____________________________________ 
(Nome e assinatura do Declarante) 

(número e CPF Declarante) 
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