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Processo nº RJ-2015-8985 

Folha: ___________________ 

Rubrica:_________________ 
 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2015-8985 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2015 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de 

computadores de mesa, computadores tipo 

Workstation, notebooks, impressoras, fones de ouvido 

com microfone integrado e câmeras de vídeo web para 

atender às necessidades da Comissão de Valores 

Mobiliários - CVM, conforme condições quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

SETOR INTERESSADO:  Superintendência Administrativo-Financeira 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 

 

DA SESSÃO PÚBLICA: Local: http://www.comprasnet.gov.br 

 Data de Abertura: 11 de novembro de 2015 

Horário de Abertura: 11h00min00s 

 

REGULAMENTAÇÃO BÁSICA:  Lei n.º 10.520, de 17/7/2002; Decreto n.° 5.450, de 

31/5/2005; Decreto n.º 3.555, de 8/8/2000; Lei 

complementar n.º 123, de 14/12/2006 e suas alterações; 

Decreto n.º 6.204, de 5/9/2007; Decreto n.º 7.892, de 

23/1/2013; Decreto nº 8.184, 17/1/2014; Instrução 

Normativa SLTI/MP n.º 02, de 30/4/2008 e suas 

alterações, Instrução Normativa SLTI/MP Nº 04, de 

11/9/2014 e suas alterações; e Lei nº 8.666, de 

21/6/1993 e suas alterações posteriores 

(subsidiariamente) e outras normas aplicáveis ao objeto 

deste certame. 

 

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria CVM/PTE/nº 188, de 

19/10/2014, realizarão, no dia, horário e local acima indicados, o Pregão Eletrônico SRP nº 

19/2015, em obediência aos termos dos dispositivos legais e às condições estabelecidas neste 

edital e seus anexos, dispostos a seguir: 

 

ANEXO I - Termo de Referência; 

http://www.comprasnet.com.br/
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ANEXO II - Modelo para apresentação da proposta; 

ANEXO III - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços; 

ANEXO IV 

ANEXO V 

- Minuta de Ata de Registro de Preços; 

- Minuta de Contrato. 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a constituição de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

para eventual aquisição de computadores de mesa (desktop), computadores tipo estação 

de trabalho (Workstation), notebooks com maletas de transporte e docas (docking 

station), com garantia no local (onsite) de 48 (quarenta e oito) meses, impressoras 

monocromáticas com garantia no local (onsite) de 36 (trinta e seis) meses, fones de 

ouvido com microfone integrado tipo headset estéreo, e câmeras de vídeo web 

(webcams), ambos com garantia de 24 (vinte e quatro) meses no local (onsite), com vistas 

a atender às necessidades da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos e 

condições constantes no presente Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante no item 1 do Termo de 

Referência, Anexo I deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos 

itens forem de seu interesse. 

1.3. Os bens não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 

na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 

(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI) ), cádmio (Cd), bifenil-polibromados 

(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

 

2. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DA ADESÃO À ATA 

 

2.1. O órgão gerenciador será a Comissão de Valores Mobiliários. 

2.2. O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché – Marinha do 

Brasil é participante desta SRP, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência (Anexo I) deste Edital. 

2.3. A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por órgãos ou 

entidades da administração pública que tenham participado do certame licitatório, não se 

admitindo a participação de órgãos ou entidades da administração pública que não 

tenham participado dos procedimentos iniciais desta licitação, respeitadas, no que couber, 

as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892/2013, e na Lei nº 8.666/1993. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, que permite a participação dos interessados na 

modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica (artigo 11, Caput, da IN n.º 

02/2010). 
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3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (artigo 3.º, § 1.º, do Decreto n.º 

5.450/2005), no sitio http://www.comprasnet.gov.br. 

3.3. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no SICAF 

(artigo 3.º, § 2.º do Decreto n.º 5.450/2005). 

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema ou à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, entidade promotora 

da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros (artigo 3.º, § 5.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

3.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (artigo 3.º, § 6.º, do Decreto n.º 

5.450/2005). 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. A participação no certame é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno 

porte para os itens 5 e 6 e de ampla participação para os itens 1, 2, 3 e 4 cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com 

Credenciamento regular no SICAF, conforme disposto no §3.º do artigo 8.º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010 (artigo 6.º do Decreto nº 6.204/2007). 

4.2. Não poderão participar da presente licitação: 

4.2.1. entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 

dissolução ou de liquidação (inciso II do artigo 31 da Lei n.º 8.666/1993 c/c 

artigo 63 da Lei n.º 11.101/2005); 

4.2.2. entidades empresariais que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão 

ou entidade das Administrações Públicas Federal, Estadual ou Municipal (inciso 

IV do artigo 40 da IN SLTI/MP n.º 02/2010); 

4.2.3. entidades empresariais que estejam cumprindo a sanção de suspensão do direito 

de licitar com a CVM, conforme inciso III  do artigo 87 da lei nº 8.666/1993; 

4.2.4. entidades empresariais que estejam cumprindo sanção de impedimento do direito 

de licitar e contratar com a União (artigo 7.º da Lei n.º 10.520/2002); 

4.2.5. entidades empresariais cujos estatutos ou contratos sociais não sejam 

compatíveis com o objeto desta licitação; 

4.2.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, ou seja, aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais em comum ou que 

compartilhem recursos materiais, tecnológicos ou humanos, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.2.7. entidades empresariais que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente (inciso V do artigo 28 da Lei n.º 8.666/1993); 

4.2.8. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiárias entre si; 

4.2.9. entidades empresariais da qual seja sócio, cooperado, dirigente ou responsável 

técnico, servidor da CVM ou quaisquer interessados que se enquadrem nas 

vedações previstas no artigo 9.º da lei n.º 8.666/1993; 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49. 

4.3.1.1. A assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.3.5. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados, executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV, do art. 1º e no 

inciso III, do art. 5º, da Constituição Federal; 

4.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

5. DA VISTORIA (FACULTATIVA) 

 

5.1. As empresas interessadas poderão realizar vistoria nas instalações da CVM, de forma a 

obter pleno conhecimento dos locais onde serão efetuadas as entregas e prestados os 

serviços de instalação e aqueles abrangidos pela garantia on-site, bem como de todas as 

informações necessárias à formulação da sua proposta de preços. 

5.2. A vistoria será agendada por meio do telefone (21) 3554-8670, diretamente com o 

servidor Vinícius Gagno Lima. 

5.3. Caso o licitante opte por realizar a vistoria, esta deverá ser efetuada com 

acompanhamento de um servidor da CVM, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, no 

horário das 10h00min às 17h00min, até o dia útil anterior à data fixada para abertura da 

sessão pública. 

5.4. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para participação na licitação, 

ficando, contudo, as licitantes cientes de que após a apresentação das propostas não serão 
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admitidas, em hipótese alguma, alegações no sentido da inviabilidade de cumprir com as 

obrigações, face ao desconhecimento do objeto e de dificuldades técnicas não previstas. 

 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

6.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, não incluindo como termo final a data da abertura, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço pregoeiro@cvm.gov.br (artigo 19 do Decreto n.º 

5.450/2005). 

6.2. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura do pregão, não incluindo 

como termo final a data da abertura, encerrando-se necessariamente no dia anterior, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão (artigo 18, caput, do 

Decreto n.º 5.450/2005). 

6.3. A impugnação deverá ser encaminhada, via internet, para o endereço 

pregoeiro@cvm.gov.br. 

6.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (artigo 

18, § 1º c/c artigo 11, inciso II, do Decreto n.º 5.450/2005). 

6.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame 

(artigo 18, § 2.º do Decreto n.º 5.450/2005). 

6.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

6.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

sistema eletrônico para os interessados. 

6.8. Qualquer modificação no Edital será divulgada no mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas (artigo 

20, do Decreto 5.450/2005). 

 

7. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

7.1. A licitante deverá encaminhar sua proposta, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a descrição do objeto ofertado, o preço 

e, se for o caso, o respectivo anexo, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, 

quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas (artigo 

21, do Decreto n.º 5.450/2005). 

7.2. O encaminhamento da proposta dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 

licitante (artigo 21, § 1.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

mailto:pregoeiro@cvm.gov.br
mailto:pregoeiro@cvm.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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7.3. A proposta inicial de preços deverá ser ofertada pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA 

ITEM, cabendo às licitantes ofertarem suas propostas e lances para os itens que forem de 

seu interesse. 

7.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

7.4.1. valor unitário; 

7.4.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de 

Referência para cada item; 

7.4.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a 

quantidade total prevista para o item. 

7.4.3. Marca; 

7.4.4. Fabricante;  

7.4.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo 

de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão 

competente, quando for o caso; 

7.4.6. O licitante deverá declarar, para os itens 1, 2, 3 e 4, em campo próprio do 

sistema Comprasnet, se o produto ofertado é manufaturado nacional 

beneficiado pela margem de preferência prevista no Decreto n.º 8.184/2014; 

7.4.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 

registrado; 

7.4.8. Incluir nos preços propostos todos os impostos, taxas, seguro, frete e outros 

encargos incidentes sobre o fornecimento. 

7.5. Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, as licitantes deverão observar a 

orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no 

sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição 

Detalhada do Objeto”.  

7.5.1. A ausência do detalhamento do objeto no citado campo não acarretará a 

desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante 

realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações. 

7.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada (artigo 21, § 4.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

7.7. 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 (artigo 

3.º, § 5.º, Decreto n.º 5.450/2005). 

7.8. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear quaisquer alterações dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou de 

qualquer outro pretexto. 

7.9. Não serão consideradas propostas com alternativas. As licitantes devem se limitar às 

especificações deste Edital. 

7.10. A simples participação neste certame implica: 

7.10.1. a aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital de Pregão 

Eletrônico; 
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7.10.2. que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto ofertado; 

7.10.3. que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data 

estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

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

(artigo 22, §5.º do Decreto n.º 5.450/2005). 

8.3. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 

(artigo 13, Inciso IV do Decreto n.º 5.450/2005).  

8.4. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o início ou o encerramento da 

fase de lances. 

8.5. Excepcionalmente, após o encerramento da fase de lances, poderá ser acatado o pedido de 

desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela 

licitante, decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 

8.6. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no item acima, a licitante 

desistente ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste Edital. 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 

(artigo 22, §2.º, do Decreto nº 5.450/2005). 

9.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes (artigo 22, §3.º, do 

Decreto nº 5.450/2005). 

9.1.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

9.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
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10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

10.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do 

valor consignado no registro (artigo 24, Caput e §1.º do Decreto nº 5.450/2005).  

10.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM. 

10.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras 

estabelecidas neste Edital (artigo 24, § 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

10.2.1. Em observância às disposições insertas na IN SLTI/MP n.º 03, de 16 de 

dezembro de 2011, o intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não 

poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 

inferior a 3 (três) segundos. 

10.2.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem acima serão excluídos 

automaticamente pelo sistema eletrônico. 

10.3. As licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por elas ofertado e 

registrado pelo sistema (artigo 24, § 3.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

10.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar (artigo 24, § 4.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

10.5. 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 identificação da detentora do lance (artigo 24, § 5.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

10.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

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

pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados (artigo 24, § 10.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

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

do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação aos 

participantes, no sítio www.comprasnet.gov.br (artigo 24, § 11, do Decreto n.º 

5.450/2005). 

10.6.2. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro 

(artigo 24, § 6.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

10.6.3. O sistema emitirá 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 

(artigo 24, § 7.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

10.7. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

 

11. DO BENEFICIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

11.1. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 

http://www.comprasnet.gov.br/
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com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n.º 

123/2006, regulamentada pelo Decreto n.º 6.204/2007. 

11.2. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa 

de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada (artigo 5.º, §§1.º e 2.º do Decreto n.º 

6.204/2007). 

11.3. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto (artigo 5.º, §4.º, inciso I e §6.º do Decreto n.º 6.204/2007). 

11.4. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 

na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior (artigo 5.º, §4.º, inciso II do Decreto n.º 6.204/2007). 

11.5. Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de 

microempresa ou empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 5% (cinco por 

cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada e permanecendo o empate até o 

encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo 

e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de 

desempate (artigo 5.º, §4.º, inciso III do Decreto n.º 6.204/2007). 

11.6. Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova 

classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo 

aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a 

classificação inicial. 

11.7. Em eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 

3.º, §2.º, da Lei n.º 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

serviços: 

11.7.1. prestados por empresas brasileiras; 

11.7.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

11.7.3. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

11.8. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual as 

licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. 

 

12. DA MARGEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO DECRETO Nº 8.184/2014 

12.1. Com vistas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável, fica estabelecida neste 

Edital a aplicação de margens de preferência normal e adicional, que serão aplicadas para 

classificação das propostas após a fase de lances, para aquisição de equipamentos de 
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tecnologia da informação e comunicação (art. 1º, do Decreto nº 8.184, de 17 de janeiro de 

2014). 

12.2. As margens de preferência normal e adicional serão aplicadas para os: 

12.2.1. produtos manufaturados nacionais, conforme Processo Produtivo Básico 

aprovado nos termos do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, e da Lei 

nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no caso de margem de preferência normal; 

12.2.2. produtos manufaturados nacionais e que atendam os requisitos e os critérios 

definidos na Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 383, de 26 de abril de 

2013, no caso de margem de preferência adicional. 

12.3. Para se beneficiar da margem de preferência descrita nesta cláusula a licitante: 

12.3.1. Declarará, durante a fase de cadastramento das propostas, se o produto atende ao 

Processo Produtivo Básico; e 

12.3.2. Apresentará, com os documentos exigidos para habilitação, cópia da Portaria 

Interministerial que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei nº 8.248, de 

1991, ou da Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus – Suframa que atesta sua habilitação aos incentivos do 

Decreto-Lei nº 288, de 1967. 

12.4. As margens de preferência serão calculadas sobre o menor preço ofertado de serviço 

estrangeiro, conforme a fórmula e as condições seguintes: 

12.4.1. o preço ofertado de serviço nacional será considerado menor que PE, sempre que 

seu valor for igual ou inferior a PM; e 

12.4.2. o preço ofertado de serviço nacional será considerado maior que PE, sempre que 

seu valor for superior a PM. 

FÓRMULA: 

PM = PE x (1 + M), sendo: 

PM = preço com margem 

PE = menor preço ofertado do produto manufaturado estrangeiro 

M = margem de preferência em percentual, conforme tabela abaixo: 

Código Descrição Margem de 

Preferência  

Margem de 

Preferência 

Adicional 

8443.3-todos 

os códigos 

Impressora a laser, LED (diodos emissores de luz) ou 

LCS (sistema de cristal líquido). 
10% 10% 

84.71-todos 

os códigos 

Máquinas automáticas para processamento de dados, 

portáteis, de peso não superior a 10 Kg, que contenham 

pelo menos uma unidade central de processamento, um 

teclado e uma tela. 

10% 10% 

84.71-todos 

os códigos 

Outras máquinas automáticas para processamento de 

dados, que contenham, no mesmo corpo, pelo menos 

uma unidade central de processamento e, mesmo 

combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de 

saída ou apresentadas sob a forma de sistemas. 

10% 10% 

84.71-todos 

os códigos 

Unidade de Processamento, podendo conter, no mesmo 

corpo, um ou dois dos seguintes tipos de unidades: 

unidade de memória, unidade de entrada e unidade de 

saída, de pequena, média, grande e muito grande 

10% 10% 
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capacidade de processamento. 

 

12.5. As margens de preferência previstas não serão aplicadas caso o preço mais baixo ofertado 

seja de serviço nacional. 

12.6. Caso a licitante da proposta classificada em primeiro lugar seja inabilitada, ou deixe de 

cumprir as obrigações previstas nos itens 12.2 ou 12.4, deverá ser realizada a 

reclassificação das propostas, para fins de aplicação das margens de preferência, caso se 

enquadre no caso concreto. 

12.7. Caso a licitação tenha por critério de julgamento o menor preço do grupo ou lote, a 

margem de preferência poderá ser aplicada em relação a item ou itens específicos que 

compõem o grupo ou lote e o cálculo do valor global do lote deverá considerar, 

individualmente, o impacto da aplicação da margem sobre cada item. 

12.8. A aplicação da margem de preferência não excluirá a negociação entre o pregoeiro e a 

licitante vencedora da fase de lances (§ 8º, art. 24 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2005). 

12.9. A aplicação das margens de preferência não excluirá o direito de preferência das 

microempresas e empresas de pequeno porte (arts. 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006). 

12.10. A aplicação das margens de preferência ficará condicionada ao cumprimento, no 

momento da licitação, do disposto no § 9º do art. 3º, da Lei nº 8.666/93. 

 

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

13.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, para fins 

de aceitação (artigo 25, caput, Decreto n.º 5.450/2005). 

13.2. A Proposta Comercial deverá ser devidamente preenchida em todos os itens nela 

inseridos, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital. 

13.3. Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério do MENOR 

PREÇO POR ITEM, e observados os preços unitários máximos obtidos por meio de 

pesquisa de mercado. 

13.4. A proposta de preços deverá conter os seguintes itens/documentos: 

13.4.1. nome do proponente, endereço, número de telefone e/ou fax, CEP, aposição do 

carimbo padronizado do CNPJ da empresa e a inscrição Estadual e/ou Municipal 

ou do Distrito Federal ou papel timbrado com estas informações; 

13.4.2. planilha de custos e formação de preços, devidamente preenchida, contendo as 

quantidades, os preços unitários e totais para cada item, em conformidade com o 

último lance ofertado, a marca, o modelo, os prazos de garantia e de entrega, 

conforme planilha modelo contida no Anexo III deste Edital; 
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13.4.3. para os itens 1, 2, 3 e 4, no momento de assinatura do Contrato, as 

certificações previstas na Portaria Inmetro nº 170, de 10 de abril de 2012 

deverão ser apresentadas (Orientação Normativa/SLTI nº 1, de 20 de agosto de 

2015); 

13.4.4. o valor da proposta, limitado a 2 casas decimais, expresso em moeda corrente 

nacional, em algarismos e por extenso, incluindo todas as despesas legais ou 

adicionais, previstas neste Edital e seus Anexos; 

13.4.5. o prazo de validade dos preços (mínimo de 60 dias corridos), a contar da data do 

encaminhamento, via sistema, da proposta (Art. 27, § 4.º do Decreto n.º 

5.450/2005); 

13.4.6. o nome do banco com o qual a licitante opera, o número e nome da agência e 

respectiva conta-corrente. A fim de agilizar o pagamento, é conveniente a 

indicação de uma das agências do Banco do Brasil S.A.; 

13.5. As folhas da proposta, contendo os itens citados acima, devem ser rubricadas e 

numeradas, e a última datada e assinada pelo seu representante legal. 

13.6. O licitante melhor classificado que tiver declarado fazer jus às margens de 

preferência normal e/ou adicional previstas no Decreto n.º 8.184/2014 deverá 

apresentar, juntamente com a proposta de preços: 

13.6.1. quanto à margem de preferência normal - cópia da portaria interministerial 

que atesta sua habilitação aos incentivos da Lei n.º 8.248/1991, ou cópia da 

Resolução do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca 

de Manaus – Suframa que atesta sua habilitação aos incentivos do Decreto-Lei 

nº 288, de 1967. 

13.6.2. quanto à margem de preferência adicional - cópia do ato de reconhecimento 

da condição de produto manufaturado nacional desenvolvido no País, feito 

mediante portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, publicada no Diário 

Oficial da União e divulgada na página eletrônica do MCT, na internet (art. 2.º, 

§3.º, da Portaria Interministerial n.º 383, de 26 de abril de 2013 c/c art. 3.º do 

Decreto n.º 8.184/2014). 

13.7. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou declarações emitidos 

pela própria licitante ou pelo fabricante. 

13.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório não poderá usufruir da 

aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

13.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas 

serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência. 

13.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo 

razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

13.9.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características dos itens da solução ofertada, em 

compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, 

fabricante e procedência, garantia ou validade, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 

meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 
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Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta.  

13.9.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 

formalmente aceito pelo Pregoeiro.  

13.10. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

CVM ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

13.11. O Pregoeiro solicitará à licitante classificada em primeiro lugar, cuja proposta tenha sido 

aceita quanto à compatibilidade de preço, amostra dos produtos ofertados, que deverão 

ser encaminhados à Gerência de Tecnologia da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, 

111 – 29º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.050-901, no horário das 9h às 13h 

e de 14h às 18h, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação. 

13.11.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 

facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes; 

13.11.2. A licitante vencedora da etapa de lances do Pregão deverá entregar uma amostra 

de cada item a ser fornecido, completo, em embalagem lacrada, com 

especificações iguais ou superiores àquelas constantes no Termo de Referência, 

idêntico aos equipamentos que serão porventura fornecidos, para análise de 

conformidade, em até 10 (dez) dias úteis após a realização do certame licitatório; 

13.11.3. No período de 10 (dez) dias úteis, a CVM fará a análise do material, emitindo o 

relatório final com aceite técnico. Caso o equipamento esteja em conformidade 

com as especificações, a Gerência de Tecnologia da CVM aproveitará o período 

de análise para gerar a imagem com sistema operacional e aplicativos, que será 

entregue ao representante técnico ou preposto do fornecedor, para posterior 

replicação nos demais equipamentos a serem fornecidos; 

13.11.4. Caso a licitante apresente para avaliação uma amostra com configuração 

superior à ofertada, a proposta deverá ser retificada para o equipamento 

apresentado para os testes, que passará a ser o válido para o registro na Ata, caso 

seja aprovado; 

13.11.5. As análises ocorrerão considerando os seguintes critérios: 

a) Análise de documentação técnica, com o objetivo de verificar se o 

equipamento ofertado atende a todas as exigências de compatibilidade com 

os padrões e normas nacionais e internacionais existentes no Edital e seus 

anexos; 

b) Características e especificações, que tem por objetivo avaliar o 

atendimento de todos os requisitos técnicos previstos no documento de 

especificação técnica da solução, baseado na documentação apresentada, em 

informações oriundas da BIOS, painel ou do sistema operacional instalado 

no equipamento. 

13.11.6. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema; 
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13.11.7. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada; 

13.11.8. O resultado da análise das amostras deverá ser juntado aos autos do processo de 

compras no prazo de até 2 (dois) dias úteis pela equipe de servidores designada 

pela CVM, sendo emitido relatório sucinto que descreva o status de atendimento 

dos requisitos previstos no Termo de Referência, bem como o resultado final 

(aprovado ou reprovado). O equipamento apresentado como amostra deverá ser 

aprovado pela equipe técnica da CVM para que a proposta da licitante seja 

aceita; 

13.11.9. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado 

pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, 

assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 

constantes no Termo de Referência;  

13.11.10. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual 

poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento; 

13.11.11. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 

impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 

for o caso; 

13.11.12. Todos os custos relativos à apresentação de amostras ficarão a cargo da 

licitante, a qual não terá direito a qualquer indenização, inclusive no caso de ser 

reprovada. 

13.12. Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada, pelo 

“chat” do sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não atendimento à 

convocação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 15 (quinze) 

minutos, a licitante poderá ser desclassificada do certame, sendo convocada a próxima 

colocada para a negociação. 

13.13. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado. 

13.14. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a 

ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para 

alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

13.15. Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 

eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

13.16. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação 

(artigo 4.º, inciso XVI, da Lei n.º 10.520/2002). 

13.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a continuidade da mesma. 

13.17.1. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 
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obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 

previstas neste Edital (artigo 24, § 8.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

13.17.2. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

13.17.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes (artigo 24, § 9.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

13.18. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a 

ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para 

alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

 

14. DA HABILITAÇÃO 

 

14.1. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a documentação referente à 

habilitação, juntamente com a proposta de preços (Anexos II e III), assinada, digitalizada 

e atualizada em conformidade com o último lance ofertado, por meio da opção “Enviar 

Anexo”, no prazo de 2 (duas) horas após a convocação do pregoeiro no sistema 

eletrônico. 

14.1.1. O prazo para envio da proposta de preços e demais documentos de habilitação 

poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada 

antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

14.1.2. A documentação assinada e digitalizada referente à aceitação e habilitação 

também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail 

pregoeiro@cvm.gov.br, preferencialmente, ou por meio do fac-símile (21) 3554-

8349, nos casos de solicitação do Pregoeiro, para fins de agilizar o envio da 

documentação à área técnica da CVM, sem prejuízo da disponibilização pelo 

Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou 

recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será 

providenciado, em momento posterior, o uso da funcionalidade “Convocar 

anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema Eletrônico e, 

assim, fique à disposição das demais licitantes. 

14.1.3. Dentro do prazo estabelecido neste item poderão ser remetidos, por iniciativa da 

licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores 

afetos à sua proposta ou habilitação. Na hipótese da proposta já ter sido incluída 

no Sistema Eletrônico, faz-se necessário que a licitante formalize ao Pregoeiro, 

via mensagem (e-mail), preferencialmente ou fac-símile, o desejo de envio de 

nova documentação. Nesse caso, Pregoeiro fará novo uso da funcionalidade 

“Convocar anexo”. 

14.1.4. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, depois de 

transcorrido o prazo estabelecido neste item, não serão considerados, para fins 

de análise, sob qualquer alegação, o envio da documentação de habilitação ou de 

qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria/poderia 
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ter sido remetido, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação ou 

inabilitação, e a convocação da próxima licitante, salvo quando se tratar de: 

14.1.4.1. ajustes na Proposta em função da negociação de preços; 

14.1.4.2. ajustes na Proposta em função de impropriedades ou omissões 

sanáveis, não conflitantes com os termos do Edital e com a lisura da 

competição; ou 

14.1.4.3. documento enviado em virtude de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

14.2. Adicionalmente, deverá apresentar os documentos de habilitação e proposta de preços 

originais ou cópias autenticadas, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após 

convocação pelo Pregoeiro, via chat, à Comissão de Valores Mobiliários – Gerência de 

Licitações e Contratos, localizada na Rua Sete de Setembro, 111, 28º andar, Centro, Rio 

de Janeiro – RJ, CEP: 20.050-901, em envelope fechado e rubricado (artigo 25, §§ 2.º e 

3.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

14.3. A comprovação das habilitações jurídica e fiscal poderá ser realizada por meio de 

consulta on line ao SICAF (artigo 25, § 1.º, do Decreto n.º 5.450/2005 c/c artigo 3.º, 

caput e artigo 4.º, caput, IN SLTI/MP n.º 02/2010). 

14.4. Deverá constar do envelope, e também ser enviado via sistema eletrônico, a seguinte 

documentação complementar ao SICAF: 

14.4.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT – negativa ou positiva com 

efeitos de negativa), consoante artigo 29, inciso V, da lei 8.666/1993, de modo a 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

14.4.2. Proposta de Preços, conforme Anexos II e III do presente Edital; 

14.4.3. documento extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do 

Brasil discriminando o(s) Código(s) CNAE ou cópia autenticada do Ato 

Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, para fins de verificação da pertinência 

da(s) atividade(s) da licitante com o objeto deste Edital; 

14.4.4. certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante; 

14.4.4.1. a certidão referida neste item, que não estiver mencionando 

explicitamente o prazo de validade, somente será aceita com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão; 

14.4.5. documentos comprobatórios do direito à fruição das margens de preferência 

(Decreto n.º 8.184/2014) previstos no item 13.6 deste Edital; 

14.4.6. comprovação de aptidão para fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o item pertinente, mediante apresentação 

de no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. 

14.4.6.1. Para quaisquer dos itens 1, 2 ou 3, será considerado compatível com 

o objeto o fornecimento de computadores de mesa (desktops), 

computadores tipo estação de trabalho (Workstation) ou 

computadores portáteis (notebooks), incluindo serviços de garantia 

on-site (no local), com tempo de solução em até 2 (dois) dias úteis 

contados a partir do registro do chamado; 
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14.4.6.2. Para o item 1, será considerado compatível em quantidade, a 

comprovação de fornecimento de no mínimo 30% (trinta por cento) 

do quantitativo previsto, incluindo a prestação dos serviços em 

garantia on-site. Para os demais itens, não será cobrada a 

comprovação de quantitativo mínimo.  

14.4.6.3. Será considerado compatível com o objeto do item 4 o fornecimento 

de impressoras ou equipamentos multifuncionais. 

14.4.6.4. Será considerado compatível com o objeto dos itens 5 e 6 o 

fornecimento de equipamentos periféricos de computador. 

14.4.6.5. A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 

apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato/nota de 

empenho que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local onde foi efetuado o fornecimento. 

14.4.6.6. A CVM poderá realizar diligência na empresa vencedora e na 

empresa ou órgão que fornecer o atestado de capacidade técnica para 

averiguar a veracidade das informações prestadas, podendo o(s) 

envolvido(s) responder administrativa, civil e penalmente pelas 

informações prestadas. Na diligência poderão ser solicitados 

documentos tais como contratos, ordens de fornecimento, notas 

fiscais e outros que comprovem o fornecimento atestado. 

14.4.6.7. O(s) atestado(s) conterá(ão), preferencialmente, nome (razão social), 

CNPJ e endereço completo da Contratante e Contratada, as 

características dos produtos fornecidos, a data de emissão, nome, 

cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado. 

14.5. Para fins de comprovação do quantitativo mínimo fornecido para o item 1, será aceito o 

somatório de atestados. 

14.6. Os atestados dos serviços de garantia on-site (no local) referir-se-ão a contratos já 

concluídos ou já decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se 

houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a 

apresentação do Contrato. 

14.7. As licitantes que não estiverem cadastradas além do nível de credenciamento ou que não 

se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão encaminhar, juntamente 

com a documentação complementar, os documentos relativos à habilitação jurídica e 

fiscal detalhados nos itens abaixo. 

14.8. Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:  

14.8.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.8.2. em se tratando de sociedades empresariais ou empresas individuais de 

responsabilidade limitada, contrato social, estatuto ou ato constitutivo em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de 
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sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

14.8.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

14.8.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples e outras pessoas jurídicas de direito privado, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; 

14.8.5. no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil da Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

14.8.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

14.8.7. os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

14.9. Relativamente à REGULARIDADE FISCAL da licitante: 

14.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

14.9.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por 

elas administrados, conforme artigo 1.º, inciso I, do Decreto n.º 6.106/2007);  

14.9.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

14.9.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

14.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

14.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

14.9.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição 

mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual de seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei (artigo 16 da 

IN SLTI/MP n.º 2/2010);  

14.9.7. a licitante detentora do menor preço, sendo microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 

sob pena de inabilitação. 

14.10. Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante: 

14.10.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 
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14.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

14.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-

se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

 

14.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa, a ser constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC) superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes 

fórmulas: 

 

 

14.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 

ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar que possuem 

patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, 

Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado ou pelo balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, conforme disposto no artigo 31, inciso I, da Lei n.º 

8.666/1993, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 

(três) meses da data da apresentação da proposta. 

14.11. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão 

n.º 1.793/2011 – Plenário, também serão realizadas consultas: ao Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) do Portal da Transparência; ao Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no 

Portal do CNJ; à Lista de Inidôneos do TCU; e à composição societária das empresas no 

sistema SICAF, a fim de certificar se há entre os sócios servidores da CVM. 

14.12. As microempresas ou empresas de pequeno porte, uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, serão convocadas para, no prazo de 5 
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(cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

14.12.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de 

pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

14.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

14.14. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

14.15. Caso a licitante não esteja regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, mediante 

apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço – RSS, a entrega da 

documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública, o Pregoeiro 

procederá à diligência, na forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

14.15.1. Quanto aos demais documentos mencionados nesta seção, não serão aceitos 

protocolos referentes à solicitação feita às repartições competentes, nem cópias 

ilegíveis, mesmo que autenticadas. 

14.16. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará a 

licitante às sanções previstas na legislação pertinente (artigo 21, § 3.º, do Decreto n.º 

5.450/2005). 

14.17. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame (artigo 25, § 9.º do Decreto n.º 

5.450/2005). 

14.18. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da proposta de 

preço e de habilitação deverá ser o mesmo da assinatura da Ata de Registro de Preços e 

aquele a receber a Nota de Empenho e a emitir a Nota Fiscal/Fatura correspondentes aos 

fornecimentos, bem como alvo da liquidação da despesa. 

14.19. A licitante ficará obrigada a manter válidos todos os documentos relativos à regularidade 

de cadastramento no SICAF durante todo o procedimento licitatório, bem como durante o 

período da execução dos compromissos assumidos (artigo 55, inciso XIII da Lei n.º 

8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002). 

14.20. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á a Ata no sistema eletrônico. 

 

15. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 

15.1. Para fins do disposto no inciso II do caput do artigo 11 do Decreto n.º 7.892/2013, após 

as etapas de julgamento, negociação da proposta e recebimento dos documentos de 

habilitação da(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, em original ou cópia 

autenticada, e adjudicação o autos do Processo de Compras será enviado para o 
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Ordenador de Despesas para homologação. No momento da Homologação, a autoridade 

competente disporá da ferramenta de formação de Cadastro reserva (SRP). 

15.2. A autoridade competente deverá informar uma data/hora para o cadastro de reserva 

(mínimo de 24h) e clicar em CONVOCAR. 

15.3. O sistema enviará um e-mail a todos os fornecedores com propostas NÃO RECUSADAS 

para que estes possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do primeiro colocado 

desconsiderando margem de preferência (exceto para o(s) fornecedor(es) vencedor(es) do 

item). 

15.4. O Cadastro de Reserva envolverá somente itens com PROPOSTAS ADJUDICADAS. 

15.5. O e-mail conterá, além da identificação da licitação/item, a quantidade que será fornecida 

pelo fornecedor (obtida da proposta do fornecedor), o preço e a data/hora fim do 

Cadastro de Reserva. 

15.6. Os fornecedores registrarão o interesse de fazer parte do cadastro de reserva para o 

fornecimento de um item, ao mesmo preço do vencedor do certame. 

15.7. Será gerada, pelo Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET, Ata de 

Formação do Cadastro de Reserva. 

15.8. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada, na 

hipótese prevista no parágrafo único do artigo 13 do Decreto n.º 7.892/2013 e quando 

houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas 

nos artigos 20 e 21 do Decreto n.º 7.892/2013 (art. 11, §3.º, do Decreto n.º 7.892/2013).  

 

16. DOS RECURSOS 

 

16.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 20 (vinte) minutos, 

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

16.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

16.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

16.3. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à licitante 

vencedora (artigo 26, § 1.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

16.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais 

licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

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



 22 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses (artigo 26, caput, do 

Decreto n.º 5.450/2005). 

16.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento 

(artigo 4.º, inciso XIX, da Lei n.º 10.520/2002, c/c artigo 26, § 2.º, do Decreto n.º 

5.450/2005).  

16.5. As razões recursais deverão ser apresentadas exclusivamente pelo sistema e dirigidas ao 

Superintendente Administrativo-Financeiro da CVM (artigo 26, caput, do Decreto n.º 

5.450/2005). 

16.6. Não serão conhecidos os recursos cujas razões/contra-razões recursais sejam enviadas 

fora do respectivo prazo legal. 

16.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Gerência 

de Licitações e Contratos da CVM, sito à Rua Sete de Setembro, n.º 111, 28.º andar, 

Centro, Rio de Janeiro – RJ, em dias úteis, no horário de 09h às 13h e 14h às 18h (§ 5.º 

do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993). 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório (artigo 4.º, inciso XXI, da Lei n.º 

10.520/2002 c/c artigo 27 do Decreto n.º 5.450/2005).  

 

18. DA ASSINATURA, DA VIGÊNCIA E DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS E DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO 

 

18.1. Findo o procedimento licitatório, a licitante vencedora será convocada a assinar a Ata de 

Registro de Preços e, se for o caso, retirar a Nota de Empenho relativa ao objeto desta 

licitação. 

18.2. O não comparecimento da licitante vencedora, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

após regularmente convocada para a assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou retirada 

da Nota de Empenho, ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

total do item inserto na Proposta comercial apresentada ou lance final ofertado 

devidamente atualizado. 

18.2.1. O prazo mencionado acima poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado aceito pela Administração, conforme previsto no § 1º, do art. 64, da 

Lei nº 8.666/1993. 

18.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou retirada da Nota de Empenho, a 

contratante poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 
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18.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 

licitante vencedor e dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, 

observada a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

18.4. Previamente à emissão da Nota de Empenho, caso a licitante vencedora não se encontre 

inscrita no SICAF, será exigido o seu cadastramento, sendo que as condições de 

habilitação consignadas neste Edital deverão ser mantidas durante a vigência da 

contratação e da Ata de Registro de Preços, em conformidade com as disposições do § 1º, 

c/c o § 2º, do art. 3º da IN SLTI n.º 02/2010.  

18.4.1. Na hipótese de irregularidade no registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco dias), sob 

pena de aplicação das penalidades previstas neste edital. 

18.5. Até a efetiva assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou retirada da Nota de Empenho, 

poderá ser desclassificada a proposta da licitante vencedora, caso a CVM venha a ter 

conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.  

18.6. Ocorrendo eventual desclassificação da proposta da licitante vencedora, a CVM poderá 

convocar as licitantes remanescentes, observado o disposto neste Edital e a ordem final 

de classificação das propostas/lances. 

18.7. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, bem como a Nota de Empenho poderá 

ser anulada, a qualquer tempo, com base nos motivos previstos nos artigos 77 e 78, na 

forma do artigo 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados à contratada o contraditório e a 

ampla defesa. 

18.8. A Ata de Registro de Preços terá vigência de até 12 (doze) meses, incluídas eventuais 

prorrogações.  

18.9. Periodicamente, a CVM realizará pesquisa de mercado para comprovação da 

vantajosidade, conforme disposto no art. 9º, inciso XI do Decreto 7.892/2013. 

18.10. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência, total ou 

parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação devem ser comunicadas à 

Administração para que esta delibere sobre a adjudicação do objeto ou manutenção da 

contratação, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove atender a todas as 

exigências de habilitação previstas no Edital.  

18.11. É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação da 

contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.  

 

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA GARANTIA 

 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de garantia dos produtos estão 

previstos no Termo de Referência, Anexo I, e na Minuta de Contrato, Anexo V deste 

Edital. 
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20. DO TERMO DE CONTRATO 

20.1. Após a homologação da licitação, a adjudicada deverá assinar o contrato em até 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do respectivo aviso, sob pena de decair 

o direito à contratação.  Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 

e aceito pela CVM (artigo 64, caput e § 1.º, da Lei n.º 8.666/93 c/c artigo 9.º da Lei n.º 

10.520/2002). 

20.2. Para a assinatura do Contrato será exigida a comprovação da manutenção das condições 

de habilitação, por meio de consulta ao SICAF, CEIS, CNDT,  ao Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ 

e à Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Também será 

efetuada a consulta ao cadastro informativo de créditos não quitados do setor público 

federal – CADIN, sendo que a situação de irregularidade não se constitui impeditivo para 

a contratação. 

20.3. O período de vigência do contrato será de 48 (trinta e seis) meses, não havendo previsão 

para prorrogação. 

20.4. Previamente à emissão da Nota de Empenho e à contratação, a Administração realizará 

consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público 

(artigo 3.º, §1.º, da IN SLTI/MP n.º 2/2010). 

20.5. Será exigido o cadastramento quando, anteriormente à assinatura do contrato, o 

proponente homologado não estiver inscrito no SICAF. Neste caso, o cadastramento 

deverá ser feito pela Administração, sem ônus para o proponente, com base no reexame 

da documentação apresentada para habilitação, devidamente atualizada (artigo 3.º,§ 2.º, 

da IN SLTI/MP n.º 2/2010). 

20.6. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais. (artigo 27, § 3.º do 

Decreto n.º 5.450/2005). 

20.7. Caso a Contratada efetue associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou 

parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que impacte na prestação dos serviços, 

a CVM deve ser comunicada pela Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, para que a CVM delibere sobre a manutenção do Contrato, sendo essencial para 

tanto que a nova empresa comprove atender a todas as exigências de habilitação previstas 

no Edital. 

20.8. Independentemente de transcrição, farão parte do Contrato a ser celebrado: 

20.8.1. a proposta da licitante vencedora e seus respectivos anexos; 

20.8.2. o presente Edital e seus anexos; 

20.8.3. a Nota de Empenho correspondente. 
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21. DA FISCALIZAÇÃO 

 

21.1. Os critérios de fiscalização estão previstos no Termo de Referência, Anexo I deste Edital 

e na Minuta de Contrato, Anexo V. 

 

22. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

22.1. A Contratada deverá apresentar garantia de execução conforme estabelecido na Minuta 

de Contrato, Anexo V. A Contratada estará isenta de apresentação de garantia de 

execução para os itens 5 e 6. 

 

23. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

 

23.1. As condições para liquidação e pagamento dos serviços prestados pela Contratada são as 

estabelecidas na Minuta de Contrato (Anexo V). 

 

 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CVM 

 

24.1. As obrigações da Contratada e da CVM são as estabelecidas neste Edital, no Termo de 

Referência (Anexo I) e na Minuta de Contrato (Anexo V). 

 

25. DO PREÇO 

 

25.1. O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante 

vencedora e constante da Ata de Registro de Preços, que será fixo e irreajustável, 

podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescrições contidas nos artigos 17 a 19 do 

Decreto nº 7.892/2013.  

25.2. Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes no 

fornecimento dos bens, tais como serviços de frete, tributos, garantia, entre outros.  

25.3. O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a 

ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da 

Lei nº 8.666/93. 
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26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993 e da Lei n.º 10.520, 

de 2002, a licitante/adjudicatária/contratada que: 

26.1.1. não aceitar/retirar a Nota de Empenho, quando convocada dentro do prazo de 

validade da proposta; 

26.1.2. apresentar documentação falsa; 

26.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

26.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

26.1.5. não mantiver a proposta; 

26.1.6. comportar-se de modo inidôneo; 

26.1.7. cometer fraude fiscal; 

26.1.8. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

26.1.9. fraudar na execução do contrato. 

26.2. A licitante/adjudicatária/contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

26.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a CVM; 

26.2.2. multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicados(s) pela conduta da licitante; 

26.2.3. multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta ou lance 

ofertado pela licitante desistente, na hipótese de desistência injustificada do 

lance, após o encerramento da fase de lances, sem prejuízo da aplicação de 

outras sanções previstas no artigo 28, do Decreto n.º 5.450/2005 e demais 

cominações legais; 

26.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do item inserto na Proposta 

comercial apresentada ou lance final ofertado devidamente atualizado, sem 

prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no artigo 28, do Decreto n.º 

5.450/2005, na hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em assinar 

a Ata de Registro de Preços ou retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução 

total das obrigações acordadas; 

26.2.5. multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

contratação quando for constatado o descumprimento de qualquer obrigação 

prevista neste Edital e/ou no Termo de Referência, ressalvadas aquelas 

obrigações para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas; 

26.2.6. pela inobservância dos prazos atrelados à execução do objeto, multa de 0,33% 

(zero vírgula trinta e três por cento), incidente sobre o valor total da contratação, 

por dia de atraso, a ser cobrada pelo período máximo de 30 (trinta) dias. A partir 
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do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, a Ata de Registro de Preços poderá ser 

cancelada; 

26.2.7. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, nos casos de 

cancelamento da Ata de Registro de Preços por culpa da Contratada; 

26.2.8. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

26.2.9. impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

26.2.10. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CVM 

pelos prejuízos causados; 

26.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

26.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência 

e de impedimento. 

26.5. A aplicação das sanções previstas neste Edital não impede que a CVM rescinda 

unilateralmente o Contrato e não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas 

na Lei nº 8.666/1993 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, inclusive a responsabilização 

da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à CVM. 

26.6. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela CVM. 

26.7. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

26.7.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

26.7.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

26.7.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

26.8. Em caso de inadimplência quanto ao pagamento das multas que lhe forem porventura 

aplicadas pela Administração, a licitante/Contratada fica desde já ciente que estará sujeita 

à sua inclusão no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do Setor Público 

Federal (CADIN), consoante legislação específica sobre a matéria, sendo executado 

segundo a Lei nº 6380/80. 

26.9. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se 

o procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 

1999. 
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26.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

26.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, conforme determina o § 2º, 

do art. 36, da Lei n.º 8.666/1993. 

27. DA RESCISÃO 

 

27.1. A inexecução parcial ou total do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993; 

27.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

i. determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993; 

ii. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a CVM; ou 

iii. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

27.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, § único da Lei nº 8.666/93). 

 

28. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

28.1.  Dos atos praticados pela Administração cabem recursos na forma prevista no artigo 109, 

da Lei n.º 8.666/1993. 

28.2. Os recursos deverão ser entregues, contra recibo, no Protocolo na Gerência de 

Documentações da CVM (GAD), localizada na Rua Sete de Setembro nº 111, 2º andar, 

no Centro – Rio de Janeiro – RJ, devendo ser dirigidos à autoridade superior, por 

intermédio da autoridade que praticou o ato recorrido e, sob pena de preclusão, 

interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato (artigo 109, 

inciso I, alínea “b” da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002). 

 

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

29.1. O registro do preço em Ata não obrigará a Administração a firmar a contratação que dele 

poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para o presente objeto, 

assegurada ao beneficiário do registro a preferência para a execução do objeto em 

igualdade de condições. 

29.2. O Superintendente Administrativo-Financeiro da CVM poderá revogar a licitação por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer por escrito e 

devidamente fundamentado (artigo 18 do Decreto n.º 3.555/2000 c/c artigo 14 do Decreto 

n.º 3.697/2000 e artigo 29 do Decreto n.º 5.450/2005). 

29.3. Caso constatada ilegalidade no procedimento, o Superintendente Administrativo-

Financeiro da CVM deverá anular a licitação, de ofício ou por provocação de terceiros, 
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mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba às licitantes o 

direito a qualquer reclamação ou indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-

fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato 

(artigo 18 do Decreto n.º 3.555/2000, artigo 29, §§ 1.º e 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005). 

29.4. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa (artigo 49,§ 3.º da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei 10.520/2002). 

29.5. O pregoeiro poderá desclassificar proponentes por ato fundamentado, sem direito à 

indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento e que desabonem a sua idoneidade 

financeira, capacidade técnica ou administrativa (artigo 43, § 5.º da Lei n.º 8.666/1993 c/c 

artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002). 

29.6. Após o envio da documentação não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 

retificações aos documentos e às propostas, salvo quando se tratar: 

29.6.1. de simples omissão não conflitante com os termos do Edital e com a lisura da 

competição; 

29.6.2. juntada de documentos decorrente de diligências promovidas pela CVM, 

conforme disposto no subitem abaixo. 

29.7. É facultado ao pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas 

a esclarecer ou completar a instrução do processo licitatório (artigo 43,§ 3.º, da Lei n.º 

8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002). 

29.8. Na apresentação das propostas, simples omissão ou impropriedades irrelevantes, sanáveis 

ou desprezíveis, poderão ser relevadas a exclusivo critério do Pregoeiro, desde que não 

causem prejuízos à Administração. 

29.9. A apresentação da proposta implica, tacitamente, inteira submissão às condições 

estabelecidas na legislação pertinente, aos termos deste Edital, bem como aos 

regulamentos administrativos e normas gerais e especiais aplicáveis. 

29.10. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a CVM não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

29.11. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta licitação, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento (artigo 110 da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 

10.520/2002). 

29.12. Havendo indícios de conluio entre as licitantes, a CVM comunicará os fatos apurados à 

Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça (ou a quem de direito) 

para a adoção das medidas cabíveis. 

29.13. Havendo indícios ou evidências materiais de práticas licitatórias criminosas, a CVM 

noticiará o Ministério Público Federal. 

29.14. Para dirimir as questões decorrentes do ajuste resultante desta licitação, será eleito o Foro 

Federal da cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja (artigo 55, § 2.º da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 

10.520/2002). 
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29.15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente, e 

em conformidade com as demais normas que regem a matéria. 

29.16. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015. 

 

EDUARDO ABI-NADER SIMÃO 

Gerente de Licitações e Contratos 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2015-8985 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 19/2015 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Registro de preços para eventual aquisição de computadores de mesa (desktops), computadores 

tipo estação de trabalho (workstation), notebooks com maletas de transporte e docas (docking 

station), com garantia no local (on-site) de 48 (quarenta e oito) meses, impressoras 

monocromáticas com garantia no local (on-site) de 36 (trinta e seis meses), fones de ouvido com 

microfone integrado tipo headset estéreo, e câmeras de vídeo web (webcams), ambos com 

garantia de 24 (vinte quatro meses) no local (on-site).  

2. JUSTIFICATIVA 

A Comissão de Valores Mobiliários – CVM – é uma Entidade Autárquica em regime especial, 

vinculada ao Ministério da Fazenda – MF, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, 

dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, 

mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. Sua sede 

está localizada no Rio de Janeiro, além de escritórios regionais em São Paulo e Brasília. 

A Autarquia tem como atribuições principais, resumidas em sua missão: 

“Desenvolver, regular e fiscalizar o Mercado de Valores Mobiliários, como instrumento de 

captação de recursos para as empresas, protegendo o interesse dos investidores e assegurando 

ampla divulgação das informações sobre os emissores e seus valores mobiliários.”. 

Para o fiel cumprimento de sua missão institucional, faz-se necessário o provimento de recursos 

tecnológicos com capacidade computacional e de impressão, além de mobilidade para a 

execução de atividades de inspeção e fiscalização externa. 

Atualmente, o parque computacional e de impressão da CVM é composto por aproximadamente 

830 (oitocentos e trinta) computadores desktop, 75 (setenta e cinco) notebooks e 92 (noventa e 

duas) impressoras laser monocromáticas. Estima-se, com base no cruzamento de informações do 

sistema de inventário informatizado e do sistema de informações patrimoniais que pouco mais de 

50% (cinquenta por cento) dos computadores desktop, 100% (cem por cento) dos notebooks e 

46% (quarenta e seis por cento) das impressoras estão obsoletos, fora de garantia e, portanto, 

sem suporte do fabricante, deixando parte significativa do parque tecnológico vulnerável a 

falhas, sem que haja resolução em tempo hábil e vantajosidade ou economicidade para 

Administração Pública o reparo de tais equipamentos. Além desse quadro, há quatrocentos 

computadores, ou seja, os outros cinquenta por cento do parque de desktops, cuja garantia 

terminará ao final do primeiro trimestre de 2016. 

Delineado o cenário crítico do ambiente tecnológico, aliado às metas de evolução do parque 

tecnológico no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2013-2017 da Autarquia, torna-se 
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imperativa a substituição dos equipamentos obsoletos, se não em sua totalidade, pelo menos em 

parte significativa, ainda no ano de 2015.   

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI 

   3.1. Descrição 

Aquisição de computadores de mesa (desktops), computadores tipo estação de trabalho 

(Workstation), notebooks com maletas de transporte e docas (docking station), com garantia no 

local (on-site) de 48 (quarenta e oito) meses, impressoras monocromáticas com garantia no local 

(on-site) de 36 (trinta e seis meses), conjuntos de fone de ouvido e microfone integrados 

(Headset) estéreo e câmeras de vídeo web (webcams), ambos com garantia de 24 (vinte quatro 

meses). 

   3.2. Bens e/ou Serviços 

               3.2.1. Computador de mesa (desktop) 

Trata-se de computador completo (monitor, teclado e mouse incluído), com especificações 

ajustadas a perfil de realização de atividades administrativas básicas, como edição de textos, 

planilhas, apresentações, e acesso ao correio eletrônico corporativo, Intranet e Internet. 

               3.2.2. Computador tipo estação de trabalho (workstation) 

Equipamento com características específicas de hardware, com foco em maior desempenho, 

voltado para a execução de atividades que exijam maior poder de processamento, memória ou 

armazenamento como, por exemplo, editoração gráfica, desenvolvimento, manutenção e de 

sistemas informatizados, entre outras. 

               3.2.3. Computador portátil tipo notebook  

Equipamento portátil, dotado de acessório especial, a doca, voltado para o atendimento dos 

profissionais que desenvolvem as atividades de inspeção e fiscalização externa. Esta aquisição 

visa eliminar a necessidade de dois equipamentos (um desktop e um notebook) para os 

profissionais da área de fiscalização. 

               3.2.4.  Impressora monocromática 

Equipamento de impressão monocromática, que utiliza tecnologia laser, led e afins, com 

velocidade mínima de 40 ppm (páginas por minuto), com o objetivo de renovar  o parque de 

impressão da Autarquia. 

               3.2.5. Fone de ouvido com microfone tipo headset estéreo 

Dispositivo de áudio composto de fone de ouvido em arco, estéreo, com microfone supressor de 

ruídos. A aquisição deste item visa contemplar e habilitar, minimamente, cada componente 

organizacional da CVM, com vistas à ampliação dos recursos do sistema de mensageria e 

colaboração da Instituição (atualmente, somente correio eletrônico), passando-se a utilizar 

conferências de áudio. 
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               3.2.6. Câmera de vídeo tipo webcam de alta definição (HD) 

Dispositivo de vídeo de alta definição, cuja aquisição está relacionada com o item 3.2.5 e serão 

utilizados em conjunto com o mesmo objetivo, ou seja, a ampliação dos recursos do sistema de 

mensageria e colaboração da Instituição (atualmente, somente correio eletrônico), passando-se a 

utilizar conferências de áudio. 

3.3 Benefícios esperados 

Com a aquisição dos itens pretende-se alcançar os seguintes benefícios: 

 Para os usuários, fornecer capacidade computacional e de impressão adequadas ao pleno 

exercício de suas atividades profissionais, tanto nas instalações da CVM quanto em 

atividades externas, no caso específico dos profissionais de inspeção e fiscalização 

externa; 

 Para a Autarquia, como um todo, redução no custo total de propriedade, obtida com a 

obtenção de equipamentos novos, em garantia, menos suscetíveis a falhas e/ou 

indisponibilidade; 

 Para a área de Tecnologia da Informação, redução dos custos e tempo com a tentativa de 

reparo de equipamentos obsoletos e fora de garantia, permitindo que a equipe de analistas 

e agentes executivos da Gerência de Tecnologia (GST), foque nas atividades de gestão da 

infraestrutura de TI, fiscalização de contratos e prospecção tecnológica. 

  

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

   As especificações técnicas para cada item componente da solução de TI encontra-se no 

ANEXO I – Especificações Técnicas da solução, parte integrante deste termo.  

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DE REGISTRO 

DE PREÇOS E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

Conforme disposto no Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013, CAPÍTULO III, DAS 

COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR, atualizado pelo Decreto nº 8.250, de 

23 de maio de 2014. 

Compete ao Órgão Participante garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de 

preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente.  

6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

a. Encaminhar as respectivas ordens de fornecimento de bens/serviços à contratada, 

contendo quantitativo a ser entregue, endereço e do local e horário de entrega. O nome do 

servidor responsável e suas informações de contato serão informadas à CONTRATADA 

com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas) da data prevista para entrega; 

b. Prover o espaço físico para o armazenamento do material a ser recebido; 
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c. Avaliar a amostra de cada item fornecido, emitindo parecer técnico fundamentado 

justificando a aprovação ou reprovação do item; 

d. Para os computadores desktop, computadores workstation e notebooks, criar a imagem 

com o sistema operacional, sistemas de informação e aplicativos utilizados no ambiente 

computacional da CVM/Órgão Participante, com base nos equipamentos disponibilizados 

como amostras, caso estas tenham sido aprovadas no processo de homologação 

correspondente 

e. Indicar os representantes da equipe de gestão e fiscalização do contrato; 

f.  Receber os bens/serviços, desde que sejam de mesma marca e modelo das amostras, 

cujas especificações técnicas sejam iguais ou superiores, confimadas durante o processo 

de homologação; 

g. Emitir o termo de recebimento provisório quando da entrega do objeto resultante de cada 

ordem de fornecimento; 

h. Formar comissão de, no mínimo, três membros, visando ao recebimento de bens cujo 

valor seja superior ao determinado para a modalidade convite, conforme Art. 23 da Lei 

8.666/93; 

i.  Emitir de recebimento definitivo em até cinco dias úteis para ordens de fornecimento 

cujo quantitativo dos itens seja menor ou igual a dez, e em até 30 dias corridos para 

ordens de fornecimento cujo quantitativo seja superior a este valor; 

j. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à contratada, dentro dos prazos 

preestabelecidos em Contrato; 

k. Notificar a contratada nos casos de desvios ou falta em relação à execução do objeto do 

contrato, dando-lhe prazo para a regularização da situação; 

l. Aplicar as sanções previstas nos casos em que as notificações previstas no item “k” não 

forem regularizadas no prazo estipulado ou forem reincidentes.  

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

a. Indicar preposto, informando nome e suas informações de contato, além de sua eventual 

substituição ou alteração nas informações de contato; 

b. Disponibilizar profissional técnico para acompanhamento na criação da imagem e sua 

cópia em dispositivo de armazenamento, a ser fornecido pela CONTRATADA; 

c. Entregar os itens constantes nas ordens de fornecimento, nas quantidades e 

especificações solicitadas, nas instalações da CVM/Órgão Participante, dentro dos 

horários permitidos para recebimento de mercadorias; 

d. Entregar todos os produtos, bem como catálogos, manuais, página impressa do sitio do 

fabricante na Internet ou quaisquer outros documentos que comprovem o atendimento 

das especificações técnicas; 

e. Fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão 

fora de linha de fabricação, pelo menos nos próximos 90 (noventa) dias, contados da data 

da assinatura do Contrato, de maneira a não prejudicar a execução dos objetos ora 

contratados, sob pena de restar caracterizada inexecução parcial do contrato;  

1. É permitida a oferta de equipamentos comprovadamente superiores, nas mesmas 

condições de preço, fornecimento e garantia, no caso de indisponibilidade do 

originalmente proposto na Ata de Registro de Preços, devendo este também 

permanecer em linha de comercialização no supracitado tempo de 90 dias; 

2. Sempre que houver descontinuidade ou alteração nos modelos propostos, a 

CONTRATADA deverá comunicá-las, mantendo o Órgão Gerenciador da Ata e a 

CONTRATANTE informados. 
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3. Os novos modelos de equipamentos deverão ser submetidos à teste de 

conformidade pelo Órgão Gerenciador e, caso aprovado, será o modelo a ser 

entregue para as contratações futuras provenientes da Ata de Registro de Preços 

vigente. 

f. Transportar, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados; 

g. Substituir eventual equipamento entregue com defeito para cuja remessa o Termo de 

Recebimento Definitivo ainda não tenha sido emitido; 

h.  Emitir as notas fiscais correspondentes aos bens entregues somente após a emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE; 

i. Responsabilizar-se única e exclusivamente pela prestação dos serviços durante a vigência 

da garantia dos equipamentos; 

j. Disponibilizar, no mínimo, dois tipos de canais de atendimento, entre telefone, correio 

eletrônico e sítio na Internet; 

k. A CONTRATADA deverá fornecer um identificador único para cada chamado registrado 

pela CONTRATANTE; 

l. Manter, para cada equipamento, histórico dos chamados registrados pela 

CONTRATANTE, para cada equipamento, o qual deverá conter, no mínimo:  

1. Datas de registro e de solução do chamado; 

2. Número do chamado; 

3. Modelo e número de série do equipamento defeituoso; 

4. Descrição do problema; 

5. Descrição da solução, incluindo a peça substituída. 

m.  Comunicar à contratante, via ofício, com justificativa fundamentada, qualquer evento 

que, se não informado, possa caracterizar inexecução contratual ou possa vir a prejudicar 

a execução do objeto. 

n. Manter capacidade mínima de entrega de 30% de cada item previsto na Ata de Registro 

de Preços, a cada 60 (sessenta) dias, para atender as demandas contratadas; 

o. Após o recebimento definitivo de cada lote de equipamentos deverá a CONTRATADA 

emitir TERMO DE GARANTIA, onde constem, no mínimo, as seguintes informações: 

identificação da CONTRATADA (Razão Social e CNPJ); referência ao item da Ata de 

Registro de Preços; período de garantia on-site; número do respectivo termo de contrato; 

número de série dos equipamentos recebidos; e data e assinatura pelo representante legal 

da CONTRATADA e do Gestor do Contrato. 

p. Caso a CONTRATADA efetue associação com outrem, a cessão ou transferência, total 

ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação que impacte na prestação dos 

serviços, a CONTRATANTE deve ser comunicada pela CONTRATADA com 

antecedência mínima de trinta dias, para que a CONTRATANTE delibere sobre a 

manutenção do contrato, sendo essencial para tanto que a nova empresa comprove 

atender a todas as exigências de habilitação previstas no Edital.  

8. DO TESTE DE CONFORMIDADE DAS AMOSTRAS    

1. O Pregoeiro solicitará à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quanto à 

compatibilidade de preço, amostra dos produtos ofertados, que deverão ser encaminhadas 

à Gerência de Tecnologia da CVM, situada na Rua Sete de Setembro, 111 -  29º Andar, 
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Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.050-901, no horário das 09h às 13h e de 14h às 

18h, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da solicitação; 

2. O LICITANTE vencedor da etapa de lances do Pregão deverá entregar uma amostra de 

cada item a ser fornecido, completo, em embalagem lacrada, com especificações iguais 

ou superiores àquelas constantes no termo de referência, idêntico aos equipamentos que 

serão porventura fornecidos, para análise de conformidade, em até dez dias úteis após a 

realização do certame licitatório; 

3. No período de dez (dez) dias úteis, a Contratante fará a análise do material, emitindo o 

relatório final com aceite técnico. Caso o equipamento esteja em conformidade com as 

especificações, a Gerência de Tecnologia da CVM aproveitará o período de análise para 

gerar a imagem com sistema operacional e aplicativos, que será entregue ao representante 

técnico ou preposto do fornecedor, para posterior replicação nos demais equipamentos a 

serem fornecidos; 

4. O envio de amostras será solicitado exclusivamente aos licitantes provisoriamente 

classificados em primeiro lugar visando identificar se os equipamentos descritos na 

proposta comercial da empresa atendem a todos os requisitos técnicos do Termo de 

Referência; 

5. Caso a licitante apresente para avaliação uma amostra com configuração superior à 

ofertada, a proposta deverá ser retificada para o equipamento apresentado para os testes, 

que passará a ser o válido para o registro na Ata, caso seja aprovado; 

6. As análises ocorrerão considerando os seguintes critérios: 

1. Análise de documentação técnica, com o objetivo de verificar se o equipamento 

ofertado atende a todas as exigências de compatibilidade com os padrões e 

normas nacionais e internacionais existentes no instrumento licitatório; 

2. Características e especificações, que tem por objetivo avaliar o atendimento de 

todos os requisitos técnicos previstos no documento de especificação técnica da 

solução, baseado na documentação apresentada, em informações oriundas da 

BIOS, painel ou do sistema operacional instalado no equipamento; 
7. A ausência de quaisquer itens ou a detecção de especificação técnica inferior ao descrito no termo de 

referência caracterizará a desclassificação do fornecedor. 

  

9. MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

Seguem abaixo as premissas da execução e gestão do contrato, a serem detalhadas no plano de 

inserção de plano de fiscalização do contrato. 

9.1. Autorização de fornecimento 

Após a assinatura de termo de contrato específico para a demanda, serão emitidas autorizações 

de fornecimento dos bens (OF) pelo gestor do contrato 

Serão emitidas ordens de fornecimento, tantas quanto forem necessárias, para o atendimento das 

necessidades da Autarquia ou do Órgão Participante, respeitados os limites estabelecidos na Ata 

de Registro de Preços. 
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9.2. Entrega 

Deverão ser entregues em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após  a data de emissão da 

ordem de fornecimento e deverão respeitar as quantidades autorizadas através dos respectivos 

documentos, bem como as restrições de acesso e horário nas respectivas localidades da CVM ou 

do Órgão Participante, conforme tabela a seguir: 

  

Órgão Gerenciador - CVM - UASG 173030 

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO CONTATO 

RJ 

Av. sete de setembro, 

111 – 25º andar – Centro 

– Rio de Janeiro – RJ – 

CEP 20.050-901 

Dias úteis: das 

10h30min às 

11h30min e das 

15h30min às 

16h30min 

Sábados: das 

9h00min às 

18h00min 

Gabriel Messias 

Tel: (21) 3554-8380 

SP 

Rua Cincinato Braga, 

340 – 2º andar Edifício 

Delta Plaza – Bela Vista 

- São Paulo – SP - CEP: 

01333-010 

Dias úteis: das 

09h00min às 

11h00min e das 

14h00min às 

17h00min 

Marcos Kitamura 

Tel: (11) 2146-2098 

ou 

Elis Regina 

Tel: (11) 2146-2091 

DF 

SCN Quadra 02 - Bloco 

A - Ed. Corporate 

Financial Center 

4° andar - Módulo 404 - 

Brasília - DF 

CEP: 70712-900 

Dias úteis: das 

07h00min às 

11h30min e das 

14h30min às 

17h30min 

  

Cristiane Brotherhood 

Tel: (61) 3327-2036 
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Órgão Participante - CIAMA - UASG 791590  

LOCAL ENDEREÇO HORÁRIO CONTATO 

RJ 

Ilha de Mocanguê 

Grande, s/nº - 

Mocanguê - Ponta 

D'areia - Niterói - RJ - 

CEP 24040-300 

Dias úteis: das 

08h30min às 

11h30min e das 

13h30min às 

15h30min 

  

2º Sargento Airon 

ou Primeiro-Tenente Gean 

Tel: (21) 2189-1376 ramal 

206 ou (21) 2189-1392 ou 

(21) 2189-1376 ramal 216 

9.3. Critérios de aceite do material e pagamento 

Quando da entrega do objeto resultante de cada ordem de fornecimento, os bens serão 

recebidos provisoriamente pelo Fiscal Técnico do Contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta. 

A cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato, os bens serão avaliados de 

acordo com os critérios de aceitação previstos neste Termo de Referência. 

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação à contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. No caso de serem substituídos ou 

saneados os problemas dos equipamentos, a CONTRATANTE terá novo prazo para 

avaliá-los e preparar o Termo de Recebimento Definitivo. 

O Termo de Recebimento Definitivo será confeccionado pelo Gestor do Contrato e pelo 

Fiscal Requisitante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, 

para ordens de fornecimento cujo quantitativo seja menor ou igual a dez, e em até 30 

(trinta) dias corridos para ordens de fornecimento cujo quantitativo seja superior a dez, 

após a verificação da qualidade e quantidade do material, quando será autorizada a 

emissão da Nota Fiscal. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 

dos prazos fixados, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo 

no dia do esgotamento do prazo. 

O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, 

para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 

(três) membros. 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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9.4. Prestação de serviços de garantia 

A CONTRATADA deverá comprometer-se a prestar a garantia estabelecida nas 

especificações técnicas constantes de cada Item deste TR; 

O período de garantia passará a contar a partir da Assinatura do Termo de Recebimento 

Definitivo a ser expedido pela CONTRATANTE, conforme descrito no item 9.3 deste TR; 

As hipóteses de exclusão da garantia são as seguintes: 

1. Os danos provocados por imperícia ou negligência dos usuários, desde que comprovados pela 

CONTRATADA; 

2. Rompimento indevido do lacre de garantia dos equipamentos; 

A movimentação dos equipamentos entre unidades da CONTRATANTE efetuado com 

recursos próprios NÃO exclui a garantia; 

Os serviços de garantia deverão ser prestados nas instalações da CONTRATANTE, no 

modelo on-site (no local). Para cada acionamento da garantia, deverá ser registrado um 

número de chamado, cujo registro a contratante deverá ter acesso, seja via sistema 

informatizado ou formulário impresso.  

9.5. Níveis de serviço de garantia 

O atendimento do chamado deverá ser realizado até o próximo dia útil e, caso seja 

necessário a substituição de peças, componentes ou do próprio equipamento, a solução 

deve ser dada em até dois dias úteis, contados a partir do registro do chamado; 

Caberá à contratada providenciar o transporte de ou para as instalações da contratante e 

efetuar os reparos, às suas próprias expensas, exceto os casos comprovados de mau uso do 

equipamento; 

As peças e componentes de substituição deverão ter especificação igual ou superior aos 

itens substituídos, ser novos (não utilizados ou recondicionados), e homologados pelo 

Fabricante; 

No caso de vícios insanáveis no equipamento e sempre que identificado pela 

CONTRATADA ou pela rede oficial de atendimento do fabricante, o equipamento deverá 

ser substituído por um novo; 

No primeiro ano de vigência do contrato, caso sejam identificados problemas em um 

mesmo dispositivo (ex. placa de rede, fonte de alimentação e memória) em percentual 

superior a 20%, a contratada fica obrigada a efetuar a substituição do respectivo 

dispositivo em todos os equipamentos entregues à contratante no prazo máximo de 

noventa dias, contados da data de comunicação. 
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A CONTRATADA deverá encaminhar, até o 5º dia útil de cada mês, o Relatório de 

Acompanhamento de Nível Mínimo de Serviço, contendo informações de TODOS 

chamados abertos pela CONTRATANTE em sua central de atendimento, contendo, pelo 

menos, as seguintes informações: 

i. Número de série do equipamento; 

ii. Número do chamado; 

iii. Data e hora do registro; 

iv. Descrição do defeito; 

v. Data e hora da solução; 

vi. Descrição da solução; 

vii. Quando aplicável, a data e hora da solicitação da peça, componente ou novo equipamento; 

viii. Quando aplicável, a data e hora da substituição da peça, componente ou novo equipamento; 

A CONTRATADA deverá apresentar, mediante solicitação, ordem de serviço com a 

assinatura do representante da CONTRATANTE que efetuou o acompanhamento do 

chamado.  

9.6. Níveis Mínimos de Serviço 

Em atendimento ao inciso VIII do art. 17 da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008, e 

suas alterações, o nível de serviço mínimo, será dado pela TABELA I, a seguir: 

TABELA I - ATENDIMENTO DOS CHAMADOS, POR OCORRÊNCIA 

Período em atraso após prazo de 

resolução 
Medida Corretiva 

Até 5 dias úteis 
Glosa de 0,25% do valor do equipamento por dia 

de atraso 

Entre 5 e 10 dias úteis 
Glosa de 0,5% do valor do equipamento por dia de 

atraso 

Acima de 10 dias úteis Sanção administrativa 

  

Cada equipamento com falha resolvido fora do prazo exigido (dois dias úteis) ensejará a 

aplicação das glosas previstas na TABELA I e será dado pela multiplicação do percentual de 

glosa pelo número de dias até a resolução chamado. Caso a solução não seja dada em até 10 

(dez) dias úteis, será considerado inexecução parcial do contrato, ficando a CONTRATADA 

sujeita à aplicação das sanções previstas em contrato. 

A falha na apresentação do Relatório de Acompanhamento de Chamados no prazo previsto no 

item 9.5 ensejará glosa de 0,1% sobre o valor do contrato por dia de atraso. Atrasos superiores a 

20 dias serão considerados inexecução parcial do contrato, ficando a CONTRATADA sujeita à 

aplicação das sanções previstas em contrato. 

No processo de aplicação de Glosas em Razão do Nível Mínimo de Serviço é assegurado o 

direito ao contraditório e ampla defesa. 
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Glosas advindas do Nível de Serviço Mínimo poderão ser recolhidas em qualquer agência 

integrante da Rede Arrecadadora, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU, a ser 

preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante. 

A critério da Administração, estas glosas poderão ser descontadas das garantias de execução 

contratual apresentadas pela CONTRATADA; 

  

10. SANÇÕES APLICÁVEIS 

Id Evento Sanção/Multa 

1  Inexecução total/parcial do contrato 

Advertência; 

Multa de até 20% do valor total do 

contrato; 

Suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE por até dois anos. 

2 
Inadimplência quanto ao pagamento de 

multas aplicadas pela CVM 

Inclusão da contratada no CADIN, cf. Lei 

6.830/80 

3 Apresentação de documentação falsa 

A CONTRATADA será punida com o 

impedimento de licitar e contratar com a 

União e será descredenciada no SICAF, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas no contrato e 

demais cominações legais 

4 Retardamento da execução do objeto 

5 Falhar na execução do contrato 

6 Fraudar na execução do contrato 

7 Comportamento inidôneo 

8 Declaração falsa 

9 Fraude fiscal 
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11. ESTIMATIVA DE PREÇO 

ITEM DESCRIÇÃO QTD. MÁX. 
PREÇO 

UNIT. (R$) 

SUBTOTAL 

(R$) 

1 Computador de mesa (desktop) 640 5.095,00 3.260.800,00 

2 
Computador tipo estação de 

trabalho (workstation) 
26 8.000,00 208.000,00 

3 
Computador portátil tipo 

notebook 
67 8.107,22 543.183,74 

4 Impressora monocromática 85 2.476,00 210.460,00 

5 
Fone de ouvido com microfone 

tipo headset estéreo 
105 156,66 16.449,30 

6 
Câmera de vídeo tipo webcam 

de alta definição (HD) 
85 200,59 17.050,15 

TOTAL 4.255.943,19 

  

  

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Conforme disposto e previsto no art. 7º § 2º do Decreto nº 7892 de 23 de janeiro de 2013, 

que trata do Sistema de Registro de Preços (SRP), a dotação orçamentária será definida 

no momento da formalização do(s) contrato(s). 

  

13. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Empreitada: (    ) Preço Global ( X ) Preço Unitário 

Adjudicação do Objeto: ( X )  Por item (    ) Por lote 
  

  

   13.1. Proposta Técnica / de Preço 

13.1.1. A proposta Técnica deve explicitar fabricante e modelo dos equipamentos que 

serão fornecidos. 

   13.2. Documentação 

A proposta técnica deve ser acompanhada de documentação do fabricante onde estejam 

claramente especificados os parâmetros do equipamento que comprovem o atendimento aos 
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requisitos mínimos, contidos no Anexo I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO. 

Tal documentação pode ser alternativamente fornecida por meio de link para documento 

disponível na internet. 

   13.3. Qualificação técnica 

Id Papel Requisito 

1 

 

ITENS 1, 

2 e 3 

Comprovação de aptidão para o fornecimento, de modo satisfatório, de bens em 

características e quantidades compatíveis com os itens, por meio da apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Para quaisquer dos itens 1,2 ou 3, será considerado compatível com o objeto o 

fornecimento de computadores de mesa (desktops), computadores tipo estação de trabalho 

(Workstation) ou computadores portáteis (notebooks), incluindo serviços de garantia on-

site (no local), com tempo de solução em até dois dias úteis contados a partir do registro 

do chamado. Para o item 1 será considerado compatível em quantidade, a comprovação de 

fornecimento de no mínimo 30% do quantitativo previsto, incluindo a prestação dos 

serviços em garantia on-site. Para os demais itens, não será cobrada a comprovação de 

quantitativo mínimo. 

Para fins de comprovação do quantitativo mínimo fornecido para o item 1, será aceito o 

somatório de atestados. 

Para quaisquer dos itens 1, 2 ou 3, comprovação de aptidão para prestação, de modo 

satisfatório, de serviços de garantia on-site (no local) para bens compatíveis com o objeto, 

com tempo de solução em até dois dias úteis contados a partir do registro do chamado, por 

meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

Os atestados dos serviços de garantia on-site referir-se-ão a contratos já concluídos ou já 

decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado 

para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato. 

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados. 

2 ITEM 4 

Comprovação de aptidão para o fornecimento, de modo satisfatório, de bens em 

características e quantidades compatíveis com o item, por meio da apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Será considerado compatível com o objeto do item 4 o fornecimento de impressoras ou 

equipamentos multifuncionais. Não será cobrada a comprovação de fornecimento 

quantitativo mínimo. 

Comprovação de aptidão para prestação, de modo satisfatório, de serviços de garantia on-

site (no local) para bens compatíveis com o objeto, com tempo de solução em até dois dias 

úteis contados a partir do registro do chamado, por meio da apresentação de atestados 
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fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Os atestados dos serviços de garantia on-site referir-se-ão a contratos já concluídos ou já 

decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado 

para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentação do contrato. 

O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados. 

3 
 

ITENS 5 e 

6 

Comprovação de aptidão para o fornecimento, de modo satisfatório, de bens em 

características e quantidades compatíveis com o item, por meio da apresentação de 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Será considerado compatível com o objeto dos itens 5 e 6 o fornecimento de 

equipamentos periféricos de computador. Não será cobrada a comprovação de 

fornecimento de quantitativo mínimo. 

  

Os critérios de habilitação técnica visam assegurar, de antemão, que o licitante possui capacidade 

técnica e de fornecimento para executar o objeto, minimizando os riscos da contratação. Os 

critérios utilizados estão em consonância com as orientações do Tribunal de Contas da União, 

constantes da Nota Técnica n.º 03/2009 – SEFTI/TCU, com a jurisprudência do Tribunal e com a 

Lei n.º 8.666/1993, sendo consideradas mínimas necessárias para diminuir os riscos de 

inexecução contratual, com vistas a assegurar a regular execução do objeto contratado, sem 

restringir indevidamente a competitividade do certame, ou ainda ferir a isonomia entre os 

interessados. 

A exigência de que os atestados comprovem, além do fornecimento, a prestação de serviços de 

garantia on-site em prazos compatíveis com o especificado neste Termo de Referência visa a 

identificar se a licitante possui capacidade de atendimento dos serviços de garantia on-site, em 

condições de atender aos níveis mínimos de serviço exigidos, reduzindo os riscos de que estes 

serviços primordiais sejam atendidos fora dos prazos previstos, o que implicaria em impacto 

negativo no exercício das atividades dos usuários pelas eventuais falhas nos equipamentos 

utilizados. 

A exigência de quantitativo mínimo para o item 1, com possibilidade de somatório dos atestados, 

visa a assegurar que a licitante possui condições de prestar os serviços de garantia on-site em 

quantidade compatível com as necessidades da CVM, com foco no número de ocorrências de 

falhas.    
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13.4. Critérios de Seleção 

13.4.1 – Caracterização da Solução 

  

ITEM DESCRIÇÃO TIPO 

QTD. MÁX. 

Órgão Gerenciador 

(CVM) 

QTD. MÁX. 

Órgão Participante 

(CIAMA) 

1 Computador básico (desktop) Produto 600 40 

2 
Computador tipo estação de 

trabalho(workstation) 
Produto 16 10 

3 Computador portátil tipo notebook Produto 47 20 

4 Impressora monocromática Produto 75 10 

5 
Fone de ouvido com microfone tipo 

headset estéreo 
Produto 75 30 

6 
Câmera de vídeo tipo webcam de 

alta definição (HD) 
Produto 75 10 

  

  

13.4.2. Tipo de Licitação 

   Menor preço. O tipo escolhido justifica-se por ser mais o simples e aplicável a bens 

comuns, de razoável padronização de mercado. 

13.4.3. Modalidade de Licitação 

Dentre os possíveis cenários de aquisição, a escolha pelo Sistema de Registro de 

Preços (SRP) torna-se mais adequada por diversos fatores. Tal escolha se deve à 

necessidade de contratações frequentes, de acordo com a demanda e disponibilidade 

orçamentária da Autarquia (Art. 3º, inciso I do Decreto 7892/2013) durante a 

vigência da Ata. A presente demanda enquadra-se, ainda, na premissa do inciso II 

do mesmo Decreto, sendo conveniente o parcelamento das entregas, visando o 

adequado recebimento e distribuição dos equipamentos, bem como a eficiente 

instalação destes, sem comprometer a capacidade de gestão da equipe técnica de TI 

da CVM. Por fim, acredita-se que, pela natureza do objeto - de demanda periódica e 

comum por todos os órgão e entidades da Administração Pública Federal, a abertura 

de Intenção de Registro de Preços permitirá a participação de outros interessados e 
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propiciará ganhos advindos da economia de escala (art. 3º, inciso III do Decreto 

7892/2013). 

13.4.4. Justificativa para Aplicação do Direito de Preferência (Lei Complementar n° 

123/06 e Lei n° 8.248/91) 

Conforme previsto no artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/06, será assegurada, 

como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

Serão assegurados, ainda, o direito e as margens de preferência porventura previstos 

na legislação aplicável ao objeto. 

13.4.5. Justificativa para Contratação Direta 

                     Não se aplica. 

13.4.6. Critérios Técnicos de Contratação 

Id 
Critério Técnico de 

Habilitação 
Justificativa 

1 Solvência 

A empresa cuja falência ou insolvência civil 

tenha sido decretada judicialmente ou que 

esteja em gozo de benefício da concordata ou 

que tenha requerido recuperação judicial, 

ainda não encerrada, nos termos do art. 63 da 

Lei nº 11.101, de 9.2.2005 não poderá ser 

contratada para as finalidades do presente 

Termo. 

2 Idoneidade 

A empresa que tenha sido declarada inidônea 

por qualquer órgão ou entidade das 

Administrações Públicas Federal, Estadual 

ou Municipal, bem como a empresa que 

estiver inscrita no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

conforme Portaria nº 516, de 15 de março de 

2010, do Ministério do Controle e da 

Transparência, não poderá ser contratada 

para as finalidades do presente Termo. 

3 Fé pública 

A empresa que tenha prestado informações 

inverídicas em sua documentação para 

habilitação ou em sua proposta de preços não 

poderá ser contratada para as finalidades do 

presente Termo. 

4 Singularidade 
A empresa constituída em forma de 

consórcio não poderá ser contratada para as 
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finalidades do presente Termo. 

5 Nacionalidade 

A empresa ou sociedade estrangeira não 

poderá ser contratada para as finalidades do 

presente Termo. 

6 Isenção 

A empresa da qual seja sócio, cooperado, 

dirigente ou responsável técnico qualquer 

servidor da CVM, não poderá ser contratada 

para as finalidades do presente Termo. 

7 Regularidade legal 

A empresa que esteja cumprindo a sanção de 

suspensão do direito de licitar com a CVM 

ou impedimento de licitar com a União não 

poderá ser contratada para as finalidades do 

presente Termo. 

8 Imputabilidade 
Cooperativas não poderão ser contratadas 

para as finalidades do presente Termo. 

9 
Atestado de capacidade 

técnica 

Incapacidade de fornecimento dos 

equipamentos e prestação dos serviços pela 

empresa selecionada 

  

13.4.7. Critérios Técnicos Obrigatórios 

Id 
Critério Técnico 

Obrigatório 
Justificativa 

1 Conformidade 

A empresa que não fornecer os 

bens e serviços conforme 

especificado no Anexo I - 

ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS DA SOLUÇÃO 

não poderá ser contratada para 

as finalidades do presente 

Termo. 

  

13.4.8. Critérios de Aceitabilidade de Preços Unitários e Globais 

Id 
Critérios de Aceitabilidade de 

Preços Unitários e Globais 
Justificativa 

1 
Compatibilidade com os preços 

praticados na Administração 

Art. 15, Inciso V da Lei 

8.666/93: As compras, sempre 



 48 

Pública. que possível, deverão balizar-

se pelos preços praticados no 

âmbito dos órgãos e entidades 

da Administração Pública. 
  

  

13.4.9. Critérios de Julgamento 

      Menor preço por item. 

  

O presente documento segue assinado pelos Integrantes Requisitante, Técnico e Administrativo 

da Equipe de Planejamento da Contratação, designada pelo documento de Instituição da Equipe 

de Planejamento da Contratação (SEI nº 0028293), além da aprovação da autoridade competente 

para Encaminhamento à Gerência de Licitações e contratos – GAL – para abertura de processo 

administrativo e iniciação de procedimento licitatório, segundo o art. 38 da Lei n° 8.666, de 21 

de junho de 1993. 

 
 
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2015. 
 

 

Marcelo de Assis Cunha 

Integrante Técnico – Analista da GST 

 

 

 

Vinícius Gagno Lima 

Integrante Requisitante - GST 

 

 

 

Renato Mello Fagundes 

Integrante Administrativo – Analista da GAL 

 

 

 

 

Aprovo o Termo de Referência e autorizo a continuidade do certame. 

 

 

Tania Cristina Lopes Ribeiro 

Superintendente Administrativo-Financeiro (ordenador de despesas) 

 

ORIGINAL ASSINADO 

 

https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30651&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000946&infra_hash=30cb82aa8e5a9acba4143022839fe05894aaac8f8a17999762a0eecd08674623
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TERMO DE REFERÊNCIA  

Anexo I – Especificações técnica mínimas da solução 

 

 

ITEM 1 - COMPUTADOR BÁSICO 

 

1. Gabinete da CPU 

a) Deve permitir a utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os 

componentes internos e o funcionamento do computador, recurso este já previsto no 

projeto do produto, não possibilitando e nem sendo permitido o uso de qualquer adaptação 

para possibilitar o seu uso, isto é, o design e dispositivos já devem estar contemplados em 

seu projeto original; 

b) Deve possuir volume máximo de 15.000 cm
3
, com tolerância de 5% de variação acima 

deste valor; 

c) Deve possuir ferramentas de diagnóstico de falha de boot e componentes de 

hardware/software que facilitem o serviço de avaliação e serviço de suporte, quando 

necessário e convocado, conforme abaixo: 

 Combinações de códigos de “beeps” que sinalizem informações prévias de falha de 

em tempo de inicialização (boot) de componentes de hardware; 

 Grupos de mensagens de erro na tela do monitor que sinalizem informações prévias 

de falha de em tempo de inicialização (boot) de componentes de hardware; 

d) Deve ser do tipo “tool less”, ou seja, que não necessite de ferramentas para abertura da 

tampa do gabinete ou remoção de periféricos como disco rígido, módulos de memória 

RAM, placas de expansão e unidade óptica. Não será aceito o uso de parafusos 

recartilhados para atender essa característica, devendo possuir sistema de instalação dos 

componentes aqui especificados por encaixe; 

e) Deve possibilitar a instalação de cadeado (incluindo opção para padrão Kensington) ou 

lacre de segurança em slot ou trava externa específica de forma a impedir a abertura do 

gabinete; 

f) Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador 

ligado (power-on) na parte frontal do gabinete. 

g) Deve possuir gradações de cores cinza ou preta. 

 

2. Fonte de alimentação 

a) Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada 

de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar 

todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa 

principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC 

(Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); 

b) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria 

“Silver” ou superior, de forma a atender os requisitos de sustentabilidade ambiental 

estabelecido na IN SLTI/MPOG 01 de 19 de janeiro de 2010. 
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3. Processador 

a) Deve suportar arquitetura 64 bits, tecnologia SSE4 ou similar; 

b)  Deve possuir controladoras de memória e de vídeo integradas; 

c) Clock de, no mínimo, 3.2 GHz; 

d) Memória cache L3 de, no mínimo, 6 MB; 

e) O processador e o chipset devem suportar características de virtualização, ou seja, 

tecnologia que faça com que um único sistema seja reconhecido pela camada de 

softwares como múltiplos sistemas independentes, permitindo assim que diversos 

sistemas operacionais rodem independentemente num único equipamento; 

f) Deve suportar o conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard); 

g) Deve ter total compatibilidade com as características de gerenciamento remoto da placa 

principal; 

h) TDP (Thermal Design Power) não superior a 84 W. 

 

4. Memória RAM 

a) O(s) módulo(s) de memória RAM deverá (ão) ser do tipo DDR3; 

b) Deve possuir, no mínimo, 8 GB de memória RAM; 

 

5. Placa-mãe, Chipset e interfaces 

a) A controladora de vídeo integrada com alocação dinâmica de memória até 1,7 GB RAM 

(mínimo) e deve permitir o uso de dois monitores simultaneamente sem o uso de placa de 

vídeo off-board adicional, possuindo, no mínimo, uma interface DVI, HDMI ou Display 

Port, a qual deverá ser configurada e utilizada como interface de vídeo padrão, e uma 

interface VGA, para fins de compatibilidade e uso com monitores de vídeo mais antigos 

existentes no parque computacional da CVM; Deve possuir pelo menos uma porta serial 

nativa; 

b) Deve possuir uma controladora de rede 10/100/1000 Mbps, com suporte WOL (Wake on 

LAN) com conexão RJ-45; 

c) Deve possuir uma controladora de som compatível com o padrão “HD Audio Codec”, 

com conectores para fone de ouvido e microfone na parte frontal e na parte traseira do 

gabinete; 

d) Deve possuir um alto-falante integrado ao gabinete; 

e) Deve possuir, no mínimo, oito portas USB nativas livres, sendo pelo menos duas na parte 

frontal do gabinete e ao menos quatro no padrão 3.0; 

f) Deve suportar as duas tecnologias de interface de armazenamento (SATA-II com 3 Gb/s 

e SATA-III com 6 Gb/s de taxa de transferência de dados); 

g) Deve oferecer suporte à tecnologia PCI Express 2.0 com capacidade de taxa de 

transferência de dados de até 5 GT/s entre processador, periféricos e rede; 

h) Deve possuir chip de segurança com a tecnologia TPM (Trusted Platform Module) 

versão 1.2 integrado a placa mãe e software para sua implementação incluso; 
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i) Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que 

permita a detecção de abertura ainda que o equipamento esteja desligado da fonte de 

energia; 

j) A placa-mãe deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso ao BIOS, permitir 

iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (ISO) em um compartilhamento de 

rede ou CD ou disquete localizados em outro computador, mesmo com o equipamento 

desligado; 

k) Deve suportar tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora de banda ou “Out 

of Band” com firmware (chip) integrado para armazenar e disponibilizar informações 

sobre configuração e status do equipamento, mesmo quando este estiver totalmente 

desligado ou com o sistema operacional hibernando ou inoperante; 

l) Deve permitir o acesso remoto através de conexão TCP/IP à interface gráfica do 

equipamento (KVM-Keyboard, Video, mouse sobre IP), com controle total do teclado e 

mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no 

produto ofertado, com controle total da BIOS e visualização das telas POST (Power On 

Self Test) e telas gráficas do sistema operacional, gravar política de POWER ON/OFF no 

chipset que possibilite que este seja inicializado; 

m) As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão 

ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema 

operacional inoperante. 

 

6. BIOS 

a) Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com 

os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 

b) Lançada a partir de 2013 e entregue com versão mais atual disponibilizada pelo 

fabricante; 

c) O BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita 

inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, 

como números de propriedade e de série/serviço; 

d) O BIOS deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao 

sistema de configuração do equipamento, bem como do disco rígido conectado à placa-

mãe; 

e) Deve estar apta a direcionar a inicialização do sistema para imagem em servidor de rede; 

f) Deve suportar a tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido 

S.M.A.R.T; 

g) Deve permitir a sua atualização online via sistema operacional, com suporte aos sistemas 

operacionais Windows 7 e Windows 8; 

h) Deve suportar atualizações dentro do DOS (Flashbin) e do Windows, além de 

recuperações de falhas; 

i) Deve permitir e habilitar o processador a executar a tarefa de balanceamento de carga de 
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trabalho, aumentando clock de um núcleo e reduzindo o de outros; 

j) Deve emitir alerta ao sistema em caso de abertura do gabinete, permitindo monitorar 

violações através de software de gerenciamento. 

 

 

7. Disco rígido 

a) Deve ser padrão SATA-III, com capacidade mínima de armazenamento de 500 GB, taxa 

de transferência de 6 Gb/s, 7.200 rpm, cache de 16 MB (mínimo); 

b) Deve possuir suporte nativo à tecnologia SMART (Self Monitoring, Analysis and Report 

Technology). 

 

8. Unidade ótica 

a) Unidade ótica gravadora DVD+/-RW “Dual Layer”; 

b) Interface deve ser padrão SATA; 

c) Deve ser compatível com gravação e leitura de mídias tipo DVD+R, DVD+RW, DVD+R 

DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW. 

 

9. Teclado 

a) Teclado padrão ABNT-2, mínimo de 107 teclas, com teclado numérico e teclas de 

função, com todos os caracteres da língua portuguesa; 

b) Conector padrão USB ou mini-din (PS/2); 

c) Regulagem de altura e inclinação do teclado; 

d) Deve manter o mesmo padrão de cor do restante do equipamento. 

 

10. Mouse 

a) Mouse com três botões, sendo dois para seleção de objetos e um tipo scroll, para 

rolagem; 

b) Deve ser do tipo óptico com resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi; 

c) Conector padrão USB ou mini-din (PS/2); 

d) Deve manter o mesmo padrão de cor do restante do equipamento. 

 

11. Monitor de vídeo 

a) Tela com tecnologia LED e tamanho de, no mínimo, 20 (vinte) polegadas; 

b) Resolução gráfica suportada de 1366 x 768 pixels a 60 Hz; 

c) Deve possuir tratamento antirreflexo e regulagem de altura; 

d) Brilho mínimo de 250 cd/m
2
; 

e) Contraste estático (mínimo) de 1000:1; 

f) Tempo de resposta de, no máximo, 8 ms; 

g) Deve permitir o ajuste/regulagem de inclinação de no máximo até 15° (quinze graus), 
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aceitando variação de 10% (dez por cento); 

h) Deve permitir ajuste de altura de no mínimo 10 cm; 

i) Deve possuir, no mínimo, uma interface DVI, HDMI ou Display Port, a qual deverá ser 

configurada e utilizada como interface de vídeo padrão do sistema, e uma interface VGA, 

para fins de compatibilidade e uso com monitores de vídeo mais antigos existentes no 

parque computacional da CVM; 

j) Deve possuir fonte de alimentação com ajuste automático de voltagem, suportando as 

faixas de tensão de 100-240VAC em 50-60 Hz; 

k) O monitor deve ser, externamente, na cor semelhante ao do gabinete da CPU e com 

botões para ligar/desligar e de controle digitais (Menu OSD). 

 

12. Sistema operacional 

a) O equipamento deve ser fornecido com uma licença do sistema operacional Microsoft 

Windows 8 Professional 64 bits ou superior, versão em português do Brasil, com opção 

de downgrade para Windows 7 Professional 64 bits e mídia de instalação; 

b) As mídias de instalação do sistema operacional e dos drivers poderão ser fornecidas 

proporcionalmente ao lote de equipamentos fornecido, NÃO podendo este número ser 

inferior a dez por cento do quantitativo de equipamentos a serem entregues por lote, sem 

comprometimento da licença fornecida para cada equipamento; 

c) O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits deverá estar pré-

instalado, bem como todos os drivers de adaptadores internos necessários para seu 

funcionamento; 

d) Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 8 

Professional e o Windows 7 Professional através do respectivo logo obtido no Windows 

Logo Products List para Microsoft; 

e) O modelo ofertado deve ser listado pela Microsoft no seu catálogo de produtos 

compatíveis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) - 

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx.  Não serão aceitas declarações 

simples; 

f) Deve ser fornecida mídia com todos os drivers, compatível com Microsoft Windows 8 

Professional e Microsoft Windows 7 Professional, necessários para seu funcionamento do 

equipamento; 

g) A contratada ou o fabricante do equipamento deve disponibilizar, no seu respectivo web 

site, download gratuito de todos os drivers de dispositivos, BIOS e firmwares para o 

equipamento ofertado; 

h) Deverá ser comprovada a compatibilização e a certificação de, pelo menos, uma versão 

de Linux, preferencialmente Ubuntu. 

 

13. Acessórios 

a) Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os cabos e conectores necessários 

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
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para o pleno funcionamento do mesmo, com comprimento de 1,5 m (um metro e 

cinquenta centímetros), incluindo os cabos das outras interfaces de vídeo; 

b) O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma 

NBR 14136, conforme orientações do INMETRO através do link 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/. 

 

 

14. Responsabilidade ambiental 

a) Deverá ser apresentada certificação comprovando que o modelo do equipamento está em 

conformidade com a norma IEC 60950 (safety of information technology equipment 

including electrical business equipment) ou similar emitida por órgão credenciado pelo 

INMETRO ou laboratórios internacionais para segurança do usuário contra incidentes 

elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

b) O equipamento deve ser compatível com EPEAT na categoria Gold, comprovada através 

de atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de 

eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO ou 

equivalente internacional. Será admitida como comprovação, também, a indicação que o 

equipamento consta no site www.epeat.net na categoria Gold; 

c) Deve ser apresentado certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o 

conjunto computador/monitor não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), 

chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), 

éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva 

ROHS (restriction of certain hazardous substances); 

d) O computador e monitor deverão apresentar compatibilidade eletromagnética e de 

radiofrequência IEC-61000 ou equivalente, comprovado através de certificado ou 

relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO. 

 

15. Outros 

a) O equipamento deverá pertencer à linha corporativa do fabricante, não sendo aceito 

equipamentos destinados ao uso doméstico; 

b) Os componentes do microcomputador deverão ser homologados pelo fabricante. Não será 

aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de fábrica para 

adequação do equipamento; 

h) Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 

c) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir 

gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor 

predominante do gabinete. 

 

16. Documentação técnica 

Deverão ser fornecidos manuais do usuário e de referência contendo todas as informações 

sobre os produtos com as instruções para instalação e configuração. 

 

17. Garantia 

a) O período de vigência da garantia deve ser de 48 (quarenta e oito) meses, do tipo on-site, 

ou seja, no local onde se encontram os equipamentos. 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/
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b) A CONTRATADA deve possuir canais de atendimento para abertura e consulta de 

chamados, com atendimento disponível, no mínimo, 9 (nove) horas por dia, 5 (cinco) dias 

por semana; 

c) Deve haver, no mínimo, dois tipos de canais de atendimento, entre telefone, correio 

eletrônico e sítio na Internet. A CONTRATADA deverá fornecer um identificador único 

para cada chamado registrado pela CONTRATANTE; 

d) A CONTRATADA deverá manter, para cada equipamento, histórico dos chamados 

registrados pela CONTRATANTE, para cada equipamento, o qual deverá conter, no 

mínimo: 

i) Datas de registro e de solução do chamado; 

ii) Número do chamado; 

iii) Modelo e número de série do equipamento defeituoso; 

iv) Descrição do problema; 

v) Descrição da solução, incluindo a peça substituída. 

e) O chamado deverá ser atendido pela CONTRATADA até o próximo dia útil, a contar do 

seu efetivo registro pela CONTRATANTE; 

f) A solução do chamado deverá ocorrer em até quarenta oito horas corridas, contadas a 

partir do registro da solicitação de atendimento; 

g) Durante o prazo de garantia, deverá ser substituída a parte ou peça defeituosa, sem ônus 

para a CONTRATANTE, as quais deverão novas, sem uso e originais do equipamento; 

h) Excepcionalmente e mediante autorização da CONTRATANTE, o equipamento poderá 

ser retirado para reparo pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

 

 

ITEM 2 – COMPUTADOR AVANÇADO (WORKSTATION)  

 

1. Características Gerais 

O equipamento ofertado deve pertencer à linha corporativa e geração mais recente do 

fabricante; 

 

2. Gabinete da CPU 

a) Deve possuir, no mínimo, duas baias externas de 5,25”, duas baias internas 3,5'' e 

uma baia interna de 2,5''; 

b) Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava 

externa; 

c) Deve ser do tipo “tool less”, ou seja, que não necessite de ferramentas para 

abertura da tampa do gabinete ou remoção de periféricos como disco rígido, 

módulos de memória RAM, placas de expansão e unidade óptica. Não será aceito 

o uso de parafusos recartilhados para atender essa característica, devendo possuir 

sistema de instalação dos componentes aqui especificados por encaixe; 
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d) Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 

e) Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do 

computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; 

f) Deve possibilitar a instalação de cadeado (incluindo opção para padrão 

Kensington) ou lacre de segurança em slot ou trava externa específica de forma a 

impedir a abertura do gabinete. 

 

3. Placa-mãe, chipset e interfaces 

a) O BIOS deve ser lançada a partir de 2013 e entregue com versão mais atual 

disponibilizada pelo fabricante, atualizável online, via sistema operacional, com 

suporte aos sistemas operacionais Windows 7 e Windows 8, e via DOS (Flashbin), 

com interface em português ou inglês;. 

b) O BIOS deve possuir código de identificação gravado, utilizado pelo fabricante do 

equipamento e campo que permita inserir código de patrimônio do equipamento, 

possibilitando a visualização por software de gerenciamento do fabricante, além 

de controle de acesso e alterações através de senha; 

c)  O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 

reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 

d) O chipset da placa-mãe deve suportar velocidade do barramento de comunicação 

com o processador de, no mínimo, a velocidade de acordo com a especificação do 

processador ofertado; 

e) Deve oferecer no mínimo 1(um) slot PCI, 1 (um) slot PCIe X1 e 1 (um) slots PCIe 

X16; 

f) Deve possuir pelo menos uma porta Serial RS-232, não sendo aceito uso de 

adaptador; 

g) O chipset deve suportar características de virtualização; 

h) O equipamento deverá ter a capacidade de ser gerenciado fora de banda, mesmo 

quando estiver desconectado da rede corporativa; 

i) Deve possuir, no mínimo, uma interface DVI, HDMI ou Display Port, a qual 

deverá ser configurada e utilizada como interface de vídeo padrão, e uma interface 

VGA, para fins de compatibilidade e uso com monitores de vídeo mais antigos 

existentes no parque computacional da CVM;  

j) Deve possibilitar a configuração de senhas de setup para power on e 

administrador; 

k) Deve suportar os recursos de WOL e PXE; 

l) Deve possuir Controladora Serial ATA 6.0 Gb/s, AHCI versão 1.2 com suporte a 

RAID 0,1 e 5; 

m) Deve possuir placa Gráfica dedicada com no mínimo 2 GB de memória dedicada 

GDDR3, oferecer suporte à resolução de, no mínimo, 1920 x 1200 a 60Hz e 

possuir quatro portas mDP acompanhados de adaptadores para padrão Display 

Port; 

n) Deve possuir uma interface RJ-45, integrada a Placa mãe, Full-duplex, com 

suporte a taxas de transferência 10/100/1000 Mbps; 

o) Deve possuir placa de áudio integrada à placa-mãe, com entrada para microfone e 

saída para fones de ouvido também na parte frontal do equipamento; 

p) Deve possuir alto-falante de alta precisão integrado ao gabinete de no mínimo 

1,5W, o qual deverá entrar em modo silencioso quando fones de ouvido estiverem 

em utilização, não sendo aceitas caixas de som externas; 
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4. Processador 

a) Deve possuir, no mínimo, quatro núcleos (cores) e oito Threads, frequência base 

mínima de 3.6 GHz, suporte a virtualização, cache mínimo de oito MB e consumo 

máximo de 84W. 

 

5. Memória RAM 

a) Deve suportar a tecnologia DDR3 1600 MHz ECC; 

b) Deve possuir, no mínimo, 16 GB (dezesseis) de memória instalada. 

 

6. Disco rígido 

a) Deve possuir 1 (uma) unidade de 1TB instalada, interface SATA 6.0 Gb/s, com 

velocidade de rotação mínima de 7200 RPM, buffer mínimo de 32 MB de cache; 

b) Deve suportar as tecnologias SMART (self-monitoring, Analysis and Reporting 

Technology). 

 

7.  Unidade Ótica 

a) Unidade ótica gravadora DVD+/-RW “Dual Layer”; 

b) Interface deve ser padrão SATA; 

c) Deve ser compatível com gravação e leitura de mídias tipo DVD+R, DVD+RW, 

DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, CD-R e CD-RW. 

 

8. Monitor de vídeo 

a) Tela com tecnologia LED e tamanho de, no mínimo, 20 (vinte) polegadas; 

a) Resolução gráfica suportada de 1366 x 768 pixels a 60 Hz; 

b) Deve possuir tratamento antirreflexo e regulagem de altura; 

c) Brilho mínimo de 250 cd/m2; 

d) Contraste estático (mínimo) de 1000:1; 

e) Tempo de resposta de, no máximo, 8 ms; 

f) Deve permitir o ajuste/regulagem de inclinação de no máximo até 15°, aceitando 

variação de 10%; 

g) Deve permitir ajuste de altura de no mínimo 10 cm; 

h) Deve possuir, no mínimo, uma interface DVI, HDMI ou Display Port, a qual 

deverá ser configurada e utilizada como interface de vídeo padrão, e uma interface 

VGA, para fins de compatibilidade e uso com monitores de vídeo mais antigos 

existentes no parque computacional da CVM; 

i) Deve possuir fonte de alimentação com ajuste automático de voltagem, 

suportando as faixas de tensão de 100-240VAC em 50-60Hz; 

j) O monitor deve ser, externamente, na cor semelhante ao do gabinete da CPU e 

com botões para ligar/desligar e de controle digitais (Menu OSD). 

 

9. Fonte de alimentação 

a) Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de 

entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente 

para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo 

equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e 

que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou 

superior a 85% (PFC 80+); 



 58 

b) O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na 

categoria “Bronze” ou superior, de forma a atender os requisitos de 

sustentabilidade ambiental estabelecido na IN SLTI/MPOG 01 de 19 de janeiro de 

2010; 

c) Deve possuir tecnologia PFC ativo e ventiladores com velocidade rotação 

variável. 

 

10. Teclado 

a) Teclado padrão ABNT-2; 

b) O tipo de conexão deve ser padrão USB, sem a utilização de adaptadores; 

c) Deve ter o mesmo padrão de cor do restante do equipamento. 

 

11. Mouse 

a) Deve ser do tipo óptico; 

b) Deve ter resolução de, no mínimo, 400 Dpi; 

c) O tipo de conexão deve ser padrão USB, sem a utilização de adaptadores; 

d) Deve possuir dois botões de seleção (clique) e um botão de rolagem (scroll); 

e) Deve ter o mesmo padrão de cor do restante do equipamento. 

 

12. Sistema operacional 

a) O equipamento deve ser fornecido com uma licença do sistema operacional 

Microsoft Windows 8 Professional 64 bits ou superior, versão em português do 

Brasil, com opção de downgrade para Windows 7 Professional 64 bits e mídia de 

instalação; 

b) As mídias de instalação do sistema operacional e dos drivers poderão ser 

fornecidas proporcionalmente ao lote de equipamentos fornecido, NÃO podendo 

este número ser inferior a dez por cento do quantitativo de equipamentos a serem 

entregues por lote, sem comprometimento da licença fornecida para cada 

equipamento; 

 

c) O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits deverá estar pré-

instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu 

funcionamento; 

d) Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 

8 Professional e o Windows 7 Professional através do respectivo logo obtido no 

Windows Logo Products List para Microsoft; 

e) O modelo ofertado deve ser listado pela Microsoft no seu catálogo de produtos 

compatíveis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) - 

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx.  Não serão aceitas declarações 

simples; 

f) Deve ser fornecida mídia com todos os drivers, compatível com Microsoft 

Windows 8 Professional e Microsoft Windows 7 Professional necessário para seu 

funcionamento do equipamento; 

g) O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de 

todos os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado; 

h) Deverá ser comprovada a compatibilização e a certificação de, pelo menos, uma 

versão de Linux, preferencialmente Ubuntu. 

 

 

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
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13. Acessórios 

a) Devem ser fornecidos junto com o equipamento, todos os acessórios, cabos e 

conectores necessários para o pleno funcionamento do mesmo, com comprimento 

de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros), incluindo os cabos das outras 

interfaces de vídeo; 

b) O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a 

norma NBR 14136, conforme orientações do INMETRO através do link 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/. 

 

 

14. Responsabilidade ambiental 

a) Deverá ser apresentada certificação comprovando que o modelo do equipamento 

está em conformidade com a norma IEC 60950 (safety of information technology 

equipment including electrical business equipment) ou similar emitida por órgão 

credenciado pelo INMETRO ou laboratórios internacionais para segurança do 

usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

b) O equipamento deve ser compatível com EPEAT na categoria Gold, comprovada 

através de atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao 

padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao 

INMETRO ou equivalente internacional. Será admitida como comprovação 

também, a indicação que o equipamento consta no site www.epeat.net na categoria 

Gold; 

c) Deve ser apresentado certificado ou comprovante de conformidade que comprove 

que o conjunto computador/monitor não contenha substâncias perigosas como 

mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil 

polibromados (pbbs), éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima 

da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances); 

d) O computador e monitor deverão apresentar compatibilidade eletromagnética e de 

radiofrequência IEC-61000 ou equivalente, comprovado através de certificado ou 

relatório de avaliação de conformidade emitido por órgão credenciado pelo 

INMETRO. 

 

 

15. Outros 

a) O equipamento deverá pertencer à linha corporativa do fabricante, não sendo 

aceito equipamentos destinados ao uso doméstico; 

b) Os componentes do microcomputador deverão ser homologados pelo fabricante. 

Não será aceita a adição ou subtração de qualquer componente não original de 

fábrica para adequação do equipamento; 

c) Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 

 

d) Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem 

possuir gradações neutras das cores preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de 

cor predominante do gabinete. 

 

16. Documentação técnica 

a) Deverão ser fornecidos manuais do usuário e de referência contendo todas as 

http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/
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informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração. 

 

 

17. Garantia 

a) O período de vigência da garantia deve ser de 48 (quarenta e oito) meses, do tipo on-site, 

ou seja, no local onde se encontram os equipamentos. 

b) A CONTRATADA deve possuir canais de atendimento para abertura e consulta de 

chamados, com atendimento disponível, no mínimo, 9 (nove) horas por dia, 5 (cinco) dias 

por semana; 

c) Deve haver, no mínimo, dois tipos de canais de atendimento, entre telefone, correio 

eletrônico e sítio na Internet. A CONTRATADA deverá fornecer um identificador único 

para cada chamado registrado pela CONTRATANTE; 

d) A CONTRATADA deverá manter, para cada equipamento, histórico dos chamados 

registrados pela CONTRATANTE, para cada equipamento, o qual deverá conter, no 

mínimo: 

i) Datas de registro e de solução do chamado; 

ii) Número do chamado; 

iii) Modelo e número de série do equipamento defeituoso; 

iv) Descrição do problema; 

v) Descrição da solução, incluindo a peça substituída. 

e) A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a emissão e envio de relatório 

periódico de chamados, para fins de fiscalização dos níveis de serviços de garantia; 

f) O chamado deverá ser atendido pela CONTRATADA até o próximo dia útil, a contar do 

seu efetivo registro pela CONTRATANTE; 

g) A solução do chamado deverá ocorrer em até quarenta oito horas corridas, contadas a 

partir do registro da solicitação de atendimento; 

h) Durante o prazo de garantia, deverá ser substituída a parte ou peça defeituosa, sem ônus 

para a CONTRATANTE, as quais deverão novas, sem uso e originais do equipamento; 

i) Excepcionalmente e mediante autorização da CONTRATANTE, o equipamento poderá 

ser retirado para reparo pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

 

 

ITEM 3 – COMPUTADOR PORTÁTIL TIPO NOTEBOOK 

 

1. Placa-mãe 

a) Deve suportar a tecnologia de gerenciamento remoto por hardware fora da banda (Out of 

band) com firmware em chip integrado para armazenar e disponibilizar as informações 

de configuração e status do equipamento, mesmo quando ele estiver desligado ou com o 

sistema operacional hibernando ou inoperante; 

b) Deve permitir o gerenciamento remoto, com acesso a BIOS, permitir iniciar o 

computador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD no 

console de administração, mesmo com o equipamento desligado; 



 

 

 

 61 

Processo nº RJ-2015-8985 

Folha: ___________________ 

Rubrica:_________________ 
 

c) Deve possuir mecanismos de redução do consumo de energia compatíveis com o padrão 

ACPI versão 1.0 e controle automático de temperatura; 

d) Deve permitir ligar e desligar o equipamento remotamente, com controle de acesso, 

horários programados, independentemente do estado do sistema operacional; 

e) A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede 

corporativa, conectada na internet e usando NAT (Network Address Translation). As 

configurações das funcionalidades de gerenciamento deverão ser feitas sem a necessidade 

de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante; 

f) Deve garantir o acesso remoto, através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do 

microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado e mouse, 

independentemente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no 

microcomputador ofertado, com controle remoto total do BIOS e visualização das telas 

de POST e telas gráficas do sistema operacional; 

g) Deve possuir tecnologia de segurança por identificação biométrica integrada à placa 

principal; 

h) Controladora SATA integrada compatível com os periféricos adiante especificados; 

i) Suporte à tecnologia de comunicação sem fio aderente aos padrões IEEE 802.11b/g/n, 

integrada internamente ao equipamento. 

 

2. Tela 

a) Deve ter tamanho mínimo de 14 polegadas, tipo LED, formato 16:9 (widescreen); 

b) Deve ter resolução mínima de 1366 x 768 pixels. 

 

3. Bios 

a) Deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e 

compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; 

b) Lançada a partir de 2013 e entregue com versão mais atual disponibilizada pelo 

fabricante; 

c) Controle de acesso e de alterações através de senhas; 

d) BIOS com código de identificação gravado, utilizado pelo fabricante do equipamento e 

campo que permita inserir código de patrimônio do equipamento, possibilitando a 

visualização por software de gerenciamento do fabricante;  

e) Atualizável online, via sistema operacional, com suporte aos sistemas operacionais 

Windows 7 e Windows 8, e via DOS (Flashbin); 

f) Configuração com suporte ao idioma Português e/ou inglês. 

 

4. Processador 

a) Deve ser específico para equipamento portátil, não sendo aceitos processadores para 

desktops; 
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b) Deve possuir o mínimo de dois núcleos em uma mesma pastilha, com cache mínimo de 3 

MB e clock mínimo 2.6 GHz, não se considerando o modo “Turbo”; 

c) Deve possuir arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE3; 

d) Deve suportar o conjunto de instruções AES (Advanced Encryption Standard). 

 

5. Interfaces 

a) Deve possuir controladora gráfica integrada à placa principal, com, no mínimo, 128 

Megabytes de memória DDR-3, podendo ser compartilhada com a do sistema 

operacional, com suporte a monitor estendido, com 01 (uma) porta HDMI ou Display 

Port e 01 (uma) porta VGA (DB-15), para conexão de monitor externo; 

b) Deve possuir uma controladora de Rede integrada à placa principal, com velocidade de 

10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-

duplex, Plug-and-Play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-

45; 

c) Deve possuir uma controladora de rede sem fio integrada à placa principal, com suporte 

aos padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos AES, WEP 64 e 128, WPA, WPA2 e 

IEEE 802.11x, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, 

comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade 

vigente. Deve ter recurso de ajuste automático de potência, de acordo com a recepção do 

sinal, de forma a proporcionar economia de bateria; 

d) Deve possuir uma conexão dedicada para doca (docking station) do mesmo fabricante do 

equipamento, não sendo permitidos os replicadores de porta; 

e) Deve possuir dispositivo apontador tipo “touchpad” integrado ao gabinete, com dois 

botões e área para rolagem (função scroll); 

f) Deve possuir controladora de som com alto-falantes estéreo, com entrada para microfone 

e saída para fone de ouvido, ambos integrados; 

g) Deve possuir câmera de vídeo integrada ao gabinete de resolução modelo Webcam 720 

HD ou superior; 

h) Deve possuir, no mínimo, duas interfaces livres padrão USB 3.0; 

i) Deve possuir leitor de cartões de memória integrado com suporte, no mínimo, aos 

padrões SD e MMC; 

j) Deve possuir uma interface Bluetooth 4.0 (ou superior) integrada. 

 

6. Memória RAM 

a) Deve possuir memória RAM de 8 (oito) GB, frequência de operação mínima de 1333 

Mhz. 

 

7. Armazenamento 

a) Deve ter interface padrão SATA-III, com capacidade mínima de armazenamento de 500 

GB, taxa de transferência de 6 Gbps, 7.200 rpm, cache de 16 MB (mínimo) e  ter suporte 

nativo à tecnologia SMART. 

b) Deverá possuir sistema de proteção contra impacto. 
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8. Unidade de mídia ótica 

a) Unidade de DVD±RW dual layer interna, integrada ao gabinete, com velocidade de 

gravação mínima de 6x. 

 

9. Unidade leitora de cartões 

a) Embutida no equipamento, não sendo aceito unidades externas; 

b) Suporte, no mínimo, aos padrões SD e MMC; 

c) Leitora de cartões smart card integrada ao equipamento. 

 

10. Teclado e mouse 

a) Teclado padrão ABNT-2 com pelo menos 82 teclas e com todos os caracteres da língua 

portuguesa, resistente a líquidos, que permita o uso em ambientes escuros ou pouco 

iluminados; 

b) Mouse óptico de conformação ambidestra, padrão USB, com botões esquerdo, direito e 

central, próprio para rolagem, resolução de 800 dpi, de mesma marca e da cor 

predominante do equipamento principal. 

 

11. Alimentação e bateria 

a) Fonte externa de Alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 

240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático; 

b) Conector do cabo de alimentação com 3 (três) pinos, encaixável em tomada padrão NBR-

14136; 

c) Bateria principal de Íon de Lítio (Lithium-Íon), com, no mínimo, quatro células, do 

mesmo fabricante do equipamento principal; 

d) O equipamento deve possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção e troca da 

bateria sem uso de ferramentas. 

 

12. Gabinete 

a) Produzido nas variações de cores preta, prata ou cinza; 

b) Deve suportar desligamento por software ao manter-se pressionado o botão liga/desliga, 

com prevenção de desligamento acidental do computador; 

c) Deve possuir luzes acopladas para indicar e permitir monitoramento das condições de 

funcionamento do equipamento com, no mínimo, os indicadores de acesso a disco, 

recarga e alimentação AC; 

d) Deve possuir encaixe padrão USS - Universal Slot Security, próprio para fixação e 

travamento de cabo de aço de segurança; 

e) Deve possuir base antiderrapante; 
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f) Gabinete resistente, formado por Policarbonato ou material de resistência superior. 

 

13. Doca (docking station) 

a) Deve ser do mesmo fabricante do notebook ofertado; 

b) Deve possuir, NO MÍNIMO, os seguintes conectores e portas: 

i. Dois conectores USB 3.0; 

ii. Dois conectores USB 2.0; 

iii. Um conector RJ-45; 

iv. Um conector de vídeo padrão VGA; 

v. Um conector de vídeo DVI; 

vi. Um conector de vídeo Display Port; 

vii. Um conector de entrada de áudio (line in); 

viii. Um conector de saída de áudio (line out); 

c) Deve possuir slot para cabo de segurança K-Lock; 

d) O período de garantia deve ser o mesmo para o notebook ofertado, ou seja, quarenta e 

oito meses. 

 

14. Demais acessórios 

a) O equipamento deve ser fornecido com maleta ou mochila de couro sintético ou nylon, 

do mesmo fabricante do notebook, para transporte do mesmo e seus respectivos 

acessórios, devendo possuir divisões adequadas para tal; 

b) Deve ser fornecida uma trava de segurança do tipo K-Lock com cada equipamento. 

c) Cabo de rede UTP CAT5e ou superior de 2 (dois) metros para conexão à rede Ethernet da 

Contratante. 

 

15. Sistema operacional 

a) O equipamento deve ser fornecido com uma licença do sistema operacional Microsoft 

Windows 8 Professional 64 bits ou superior, versão em português do Brasil, com opção 

de downgrade para Windows 7 Professional 64 bits e mídia de instalação; 

b) As mídias de instalação do sistema operacional e dos drivers poderão ser fornecidas 

proporcionalmente ao lote de equipamentos fornecido, NÃO podendo este número ser 

inferior a dez por cento do quantitativo de equipamentos a serem entregues por lote, sem 

comprometimento da licença fornecida para cada equipamento; 

c) O sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits deverá estar pré-

instalado, bem como, todos os drivers de adaptadores internos necessário para seu 

funcionamento; 

d) Deve ser comprovado que o computador está preparado para suportar o Windows 8 

Professional e o Windows 7 Professional através do respectivo logo obtido no Windows 

Logo Products List para Microsoft; 
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Processo nº RJ-2015-8985 

Folha: ___________________ 

Rubrica:_________________ 
 

e) O modelo ofertado deve ser listado pela Microsoft no seu catálogo de produtos 

compatíveis e certificados “HCL” (Hardware Compatibility List) - 

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx.  Não serão aceitas declarações 

simples; 

f) Deve ser fornecida mídia com todos os drivers, compatível com Microsoft Windows 8 

Professional e Microsoft Windows 7 Professional necessário para seu funcionamento do 

equipamento; 

g) O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos 

os drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares para o equipamento ofertado; 

h) Deverá ser comprovada a compatibilização e a certificação de, pelo menos, uma versão 

de Linux, preferencialmente Ubuntu. 

 

16. Compatibilidade 

a) O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovação 

da compatibilidade será efetuada pela apresentação do documento Hardware 

Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo e sistema operacional 

ofertado; 

b) Certificação emitida por órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional, que 

comprove que o equipamento está em conformidade com a norma UL 60950 (Safety of 

Information Technology Equipment Including Electrical Business Equipment), para 

segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

c) Certificação FCC classe B – parte 15 ou similar nacional expedida por instituição 

acreditada pelo INMETRO; 

d) Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers e demais softwares fornecidos 

deverão ser compatíveis com o sistema operacional fornecido. 

 

17. Segurança 

a) O equipamento deverá possuir módulo TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2 ou 

superior, interno, destinado ao armazenamento de senhas, certificados digitais e chaves 

criptográficas em conformidade com as especificações do Trusted Computing Group; 

b) O equipamento deve ser fornecido com software desenvolvido pelo fabricante para 

gerenciamento das funções do módulo TPM integrada; 

c) O equipamento deve ter leitor biométrico integrado, não sendo aceitos dispositivos 

externos; 

d) O equipamento ofertado deverá possuir certificação IEC 60950 emitida por entidade 

credenciada pelo INMETRO ou UL – 1950. 

. 

18. Certificações 

a) O equipamento (marca e modelo) deverá constar no “Windows catalog” da Microsoft na 

categoria “hardware - personal computers – business desktop systems” como “Designed 

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
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for Windows”, na mesma versão do Sistema Operacional que será entregue com o 

equipamento; 

b) O modelo ofertado deverá estar em conformidade com o weee (resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos); 

c) O equipamento deve ser compatível com EPEAT na categoria Gold, comprovada através 

de atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de 

eficiência energética EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. Será 

admitida como comprovação também, a indicação que o equipamento consta no site 

www.epeat.net na categoria Gold; 

d) Deve ser apresentado certificado ou comprovante de conformidade que comprove que o 

conjunto computador/monitor não contenha substâncias perigosas como mercúrio (hg), 

chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), 

éteres difenil-polibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva 

ROHS (restriction of certain hazardous substances); 

 

19. Outros requisitos 

a) O equipamento deverá ter peso máximo de 2,3 kg (dois quilos e trezentos gramas), com a 

bateria instalada e sem a docking station; 

b) Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos 

com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante nova homologação; 

c) A contratada e/ou fabricante do equipamento deve garantir que todos os componentes do 

produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de 

linha de fabricação durante o prazo previsto para entrega. 

 

20. Garantia 

a) O período de vigência da garantia deve ser de 48 (quarenta e oito) meses, do tipo on-site, 

ou seja, no local onde se encontram os equipamentos, com cobertura mínima de um ano 

para a bateria do equipamento; 

b) A CONTRATADA deve possuir canais de atendimento para abertura e consulta de 

chamados, com atendimento disponível, no mínimo, 9 (nove) horas por dia, 5 (cinco) dias 

por semana; 

c) Deve haver, no mínimo, dois tipos de canais de atendimento, entre telefone, correio 

eletrônico e sítio na Internet. A CONTRATADA deverá fornecer um identificador único 

para cada chamado registrado pela CONTRATANTE; 

d) A CONTRATADA deverá manter, para cada equipamento, histórico dos chamados 

registrados pela CONTRATANTE, para cada equipamento, o qual deverá conter, no 

mínimo: 

i) Datas de registro e de solução do chamado; 

ii) Número do chamado; 

iii) Modelo e número de série do equipamento defeituoso; 

iv) Descrição do problema; 

v) Descrição da solução, incluindo a peça substituída. 
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Processo nº RJ-2015-8985 

Folha: ___________________ 

Rubrica:_________________ 
 

e) A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a emissão e envio de relatório 

periódico de chamados, para fins de fiscalização dos níveis de serviços de garantia; 

f) O chamado deverá ser atendido pela CONTRATADA até o próximo dia útil, a contar do 

seu efetivo registro pela CONTRATANTE; 

g) A solução do chamado deverá ocorrer em até quarenta oito horas corridas, contadas a 

partir do registro da solicitação de atendimento; 

h) Durante o prazo de garantia, deverá ser substituída a parte ou peça defeituosa, incluída a 

bateria do equipamento, nas condições da alínea “a”, sem ônus para a CONTRATANTE, 

as quais deverão novas, sem uso e originais do equipamento; 

i) Excepcionalmente e mediante autorização da CONTRATANTE, o equipamento poderá 

ser retirado para reparo pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

ITEM 4 – IMPRESSORA MONOCROMÁTICA 

 

1. Características 

a) Deve utilizar tecnologia de impressão laser ou led; 

b) Deve possuir tela LCD de quatro linhas com botão “Iniciar”; 

c) Processador com velocidade mínima de 500 MHz; 

d) Memória RAM mínima de 512 MB expansível a, no mínimo, 640 MB; 

e) Conexão de rede padrão Ethernet 10/100/1000 Mbps, com suporte ao protocolo TCP/IP; 

f) Conexões adicionais: pelo menos uma USB 2.0; 

g) Suporte ao gerenciamento via protocolo SNMP versões 2(v2) e 3(v3); 

h) Suporte aos seguintes sistemas operacionais (mínimo): Windows XP SP3, Windows 7 

SP1 ou superior, Windows 8, Windows  Server 2003 SP1 ou superior, Windows Server 

2008, Windows Server 2008 R2 64 bits e Windows Server 2012 64 bits; 

i) Suporte à emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF e PostScript 3 

j) Velocidade de impressão mínima de 40 ppm (páginas por minuto); 

k) Resolução padrão mínima de 1200 x 1200 dpi (dots per inch – pontos por polegada); 

l) Tempo para a impressão da primeira página inferior a 9 (nove) segundos; 

m) Recurso de impressão duplex automática nativo; 

n) Capacidade de entrada de papel mínima padrão de 550 folhas, atendida com pelo menos 

uma bandeja de 500 folhas com suporte ao tamanho A4, além de uma bandeja multiuso 

com capacidade mínima para 50 folhas; 

o) Ciclo de trabalho mensal superior a 100.000 páginas, com volume mensal recomendado 

pelo fabricante superior a 5.000 páginas; 

p) Entrada de alimentação 110 V AC 50/60 Hz;  

q) Conexão à rede elétrica conforme o padrão NBR-14136; 

r) Equipamento deve possuir a certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por 

órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional;  

s) Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente; 

t) Para cada equipamento, deverá(ao) ser fornecido(s) cartucho(s) de impressão cuja 

capacidade total de impressão seja de, no mínimo, 30.000 páginas, capacidade esta 

baseada na volumetria do parque de impressão e prazo estimado da Autarquia para a 

aquisição de novos suprimentos. 
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2. Garantia 

a) O período de vigência da garantia deve ser de 36 (trinta e seis) meses, do tipo on-site, ou 

seja, no local onde se encontram os equipamentos. 

b) A CONTRATADA deve possuir canais de atendimento para abertura e consulta de 

chamados, com atendimento disponível, no mínimo, 9 (nove) horas por dia, 5 (cinco) dias 

por semana; 

c) Deve haver, no mínimo, dois tipos de canais de atendimento, entre telefone, correio 

eletrônico e sítio na Internet. A CONTRATADA deverá fornecer um identificador único 

para cada chamado registrado pela CONTRATANTE; 

d) A CONTRATADA deverá manter, para cada equipamento, histórico dos chamados 

registrados pela CONTRATANTE, o qual deverá conter, no mínimo: 

i. Datas de registro e de solução do chamado; 

ii. Número do chamado; 

iii. Modelo e número de série do equipamento defeituoso; 

iv. Descrição do problema; 

v. Descrição da solução, incluindo a peça substituída. 

e) A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a emissão e envio de relatório 

periódico de chamados, para fins de fiscalização dos níveis de serviços de garantia; 

f) O chamado deverá ser atendido pela CONTRATADA até o próximo dia útil, a contar do 

seu efetivo registro pela CONTRATANTE; 

g) A solução do chamado deverá ocorrer em até quarenta oito horas corridas, contadas a 

partir do registro da solicitação de atendimento; 

h) Durante o prazo de garantia, deverá ser substituída a parte ou peça defeituosa, sem ônus 

para a CONTRATANTE, as quais deverão novas, sem uso e originais do equipamento; 

i) Excepcionalmente e mediante autorização da CONTRATANTE, o equipamento poderá 

ser retirado para reparo pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

  

 

ITEM 5 – FONE DE OUVIDO COM MICROFONE TIPO HEADSET ESTÉREO 

 

1. Características 

a) Os fones devem ser almofadados e revestidos em couro sintético ou material similar; 

b) O microfone deve possuir tecnologia de cancelamento de ruídos e de eco; 

c) A haste do microfone deve ser flexível e, também, permitir a sua rotação em relação 

ao eixo do fone ao qual está acoplada em pelo menos 90 (noventa) graus, para melhor 

ajuste de posição de utilização; 

d) Cabo deve ter comprimento mínimo de 1,8 metros; 

e) O dispositivo deve utilizar a tecnologia de processamento digital de sinal (Digital 

Signal Processing – DSP) para melhor ajuste do áudio do microfone e dos fones de 

ouvido; 
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Folha: ___________________ 

Rubrica:_________________ 
 

f) O dispositivo deve possuir controles de volume, de início/encerramento de chamadas, 

e de função “mudo” (mute) acoplados ao cabo; 

g) Deve possuir EQ dinâmico, resposta de frequência do microfone 100 Hz-10 kHz, 

banda larga de voz (até 6.800 Hz), estéreo e com saída de 20 Hz-20 kHz; 

h) A conexão deve ser padrão USB 2.0 ou superior, sendo permitida a utilização de 

dispositivos com plugue padrão 3,5 mm com adaptador USB 2.0 ou superior, desde 

que original do fabricante e seja fornecido nativamente com o dispositivo; 

i) Deve ser compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7 e Windows 

8 e com o software Microsoft Lync. 

 

2. Garantia 

A garantia deve ser de, no mínimo, 02 (dois) anos, no local (on-site). 

 

 

ITEM 6 – CÂMERA DE VÍDEO TIPO WEBCAM DE ALTA DEFINIÇÃO 

 

1. Características 

a) Suportar resolução máxima de 1920 x 1080 pixels (1080p) para vídeo; 

b) Deve possuir velocidade de captura de vídeo de 30 fps (formato 1080p, sem interpolação, 

em hardware); 

c) Deve possuir qualidade de 15 megapixels para imagens estáticas; 

d) Deve possuir sensor de imagem do tipo CMOS colorido; 

e) Deve suportar os sistemas operacionais Windows 7 e 8; 

f) A conexão deve ser tipo USB 2.0; 

g) O comprimento do cabo deve ser de, no mínimo, 1,80 metros; 

h) Deve possuir recurso de ajuste de foco e brilho automático; 

i) Deve possuir microfone estéreo embutido com tecnologia de eliminação de ruído; 

j) Deve constar na lista de dispositivos qualificados para uso com o software Microsoft 

Lync; 

k) Deve possuir suporte para o protocolo H.264 com codificação escalável de vídeo (SVC) e 

tecnologia UVC de codificação 1.5; 

l) Deve possuir 90 graus campo de visão diagonal; 

m) Deve possuir Zoom digital de, no mínimo, 4x em Full HD. 

 

2. Garantia 

A garantia deve ser de, no mínimo, 02 (dois) anos, no local (on-site). 
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ANEXO II - MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2015-8985 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

_______, ______ de _________ de 20__ 

 

 

À Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos nossa proposta referente ao(s) item(ns) ____ do Pregão Eletrônico SRP n.º 

19/2015, cujo objeto é a constituição de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual 

aquisição de computadores de mesa, computadores tipo estação de trabalho, notebooks com 

maletas de transporte e docas, impressoras monocromáticas, fone de ouvido/microfone e câmera 

de vídeo para uso na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, conforme descrito, caracterizado 

e especificado no Edital do certame licitatório e em seus anexos.  

 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

NOME PARA CONTATO: FONE:  FAX: 

NOME DO BANCO: Nº DO BANCO:  

NOME DA AGÊNCIA: Nº DA AGÊNCIA: C.C Nº: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  CNPJ: 

                     

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as 

condições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 19/2015, bem como verificamos 

todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações 

e/ou documentos que dele fazem parte. Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as 

condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total 

responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer 

despesa relativa à realização integral de seu objeto. 

  
CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ  

 

 

Assinatura 
NOME: 
CARGO: 
RG: 
CPF 
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Folha: ___________________ 

Rubrica:_________________ 
 

 

ANEXO III – MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2015-8985 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 

Razão social e CNPJ:  

Telefone:  

Pessoa para contato:  

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OFERTADOS  
 

Item Descrição (Contendo a 

Marca do produto) 

Quant. 

(A) 

Valor 

Unit. 

(R$)  

(B) 

Preço Total 

(A) X (B) 

  
 

R$ 

X,XX 
R$ X,XX 

 

 

 

3. PREÇOS  
 

 

4. ENTREGA E GARANTIA  
 

Prazo de entrega:  

Período de garantia:  

 

5. VALIDADE DA PROPOSTA  
 

Prazo de validade:  
(não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação)  

 

6. COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS  
 

Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e demais encargos 

de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do Pregão Eletrônico n.º 19/2015.  

 

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena 

aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.  
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(Local e data)  

(Assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO) 
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Folha: ___________________ 

Rubrica:_________________ 
 

ANEXO IV – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2015-8985 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/___ 

 

A CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 – 28.º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ 

(CEP: 20.050-901), inscrita no CNPJ sob o nº 29.507.878/0001-08, neste ato representada, com 

base na delegação de competência conferida pela Portaria/CVM/PTE/nº 108, de 01 de novembro 

de 2011, pela Superintendente Administrativo-Financeiro, Sra. Tânia Cristina Lopes Ribeiro, 

inscrita no CPF sob o nº 986.509.397-91, portadora da Carteira de Identidade nº 058417866 

IFP/RJ, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 

para REGISTRO DE PREÇOS nº 19/2015, publicada no Diário Oficial da União de 

___/___/2015, processo administrativo n.º RJ-2015-8985, RESOLVE registrar os preços da(s) 

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 

alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

computadores de mesa, computadores tipo estação de trabalho, notebooks com maletas de 

transporte e docas, impressoras monocromáticas, fone de ouvido/microfone e câmera de 

vídeo, especificado(s) no(s) item(ns) ___ do edital de Pregão Eletrônico nº 19/2015, que 

é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 

condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

Fornecedor: <Razão Social da Empresa>, CNPJ n.º <___> 

Item do 

Pregão 
Especificação Unidade 

Qtde 

Registrada 

Preço Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 
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3. VALIDADE DA ATA  

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da _____, não 

podendo ser prorrogada. 

 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  

4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 

à Administração promover as  negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 

do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

4.6.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, 

de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, cujo efeito torne-o proibido de 

celebrar contrato administrativo. 

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 

de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

4.8.1. por razão de interesse público; ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7


 

 

 

 75 

Processo nº RJ-2015-8985 

Folha: ___________________ 

Rubrica:_________________ 
 

4.8.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo 

de Referência. 

5.2. No caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado desta Ata, nas 

hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n.º 7.892/2013, o órgão gerenciador 

poderá convocar os fornecedores indicados no Cadastro de Reservas, Anexo I deste 

instrumento, para habilitação e posterior autorização de fornecimento (art. 11, §§ 1.º, 2.º, 

3.º e 4.º, do Decreto n.º 7.892/2013). 

5.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

5.4. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, do 

Decreto nº 5.450/2005, do Decreto n° 3.555/2000, do Decreto nº 7.892/2013, do Decreto 

nº 3.722/01, do Decreto 7.174/2010, da Lei Complementar nº 123/2006, e da Lei nº 

8.666/93, subsidiariamente. 

5.5. Para dirimir as questões decorrentes desta Ata, será eleito o Foro Federal da cidade do 

Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja (artigo 55, 

§ 2.º da Lei n.º 8.666/1993 c/c artigo 9.º da Lei n.º 10.520/2002). 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 

Rio de Janeiro, ___, de _______ de 2015 

 

TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO 

Pela CVM – Órgão Gerenciador 

 __________________________ 

Pela Empresa ______ 

   

  __________________________ 

Pela Empresa ______ 

   

  __________________________ 

Pela Empresa ______ 
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ____/2015 

ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 19/2015 

 

RESUMO 

São registrados no CADASTRO DE RESERVA abaixo, nos termos do art. 11 do Decreto nº 

7.892/2013, os seguintes fornecedores que aceitaram cotar o fornecimento dos bens com preço 

igual ao do(s) vencedor(es) da licitação, conforme Ata do Pregão Eletrônico SRP n.º 19/2015: 

 

Item n.º ___ 

Preço Unitário: R$ ________ 

Classificação Fornecedor <Razão Social; CNPJ> Quantidade 

2º   

3º   

4º   

5º   
 

Nota Explicativa: 

Decreto 7.892/13: 

Art. 10.  Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta 

do licitante mais bem classificado. 

Parágrafo único.  A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame em 

relação ao licitante mais bem classificado. 

 Art. 11.  Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições: 

I - serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante 

a fase competitiva;   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

II - será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou 

serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual 

referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 

1993;   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

III - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do Governo Federal e 

ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 

2.014) 

IV - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.   (Redação 

dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 1º  O registro a que se refere o inciso II do caput tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de 

impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.   (Redação 

dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 2º  Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do caput, serão classificados segundo a 

ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 3º  A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o inciso II do caput será 

efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando houver necessidade de contratação de 

fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21.   (Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

§ 4º  O anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realização da sessão pública do pregão ou da 

concorrência, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao 

do licitante vencedor do certame.   (Incluído pelo Decreto nº 8.250, de 2.014) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8250.htm#art1
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Art. 26.  Até a completa adequação do Portal de Compras do Governo federal para atendimento ao disposto nos 

incisos I e II do caput do art. 11 e no inciso II do § 2º do art. 11, a ata registrará os licitantes vencedores, 

quantitativos e respectivos preços.  
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ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

PROCESSO DE COMPRAS Nº RJ-2015-8995 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO 

COMPUTADORES DE MESA, 

WORKSTATION, NOTEBOOKS, 

IMPRESSORAS, FONES DE OUVIDO COM 

MICROFONE INTEGRADO E CÂMARA DE 

VÍDEO WEB, QUE ENTRE SI FAZEM A CVM 

- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

E _____________. 

 

A CVM - Comissão de Valores Mobiliários, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da 

Fazenda, com sede na Rua Sete de Setembro, 111 – 28.º andar - Centro - Rio de Janeiro (CEP: 

20.050-901), inscrita no CNPJ sob o nº 29.507.878/0001-08, neste ato representada, com base na 

delegação de competência conferida pela Portaria/CVM/PTE/nº 108, de 01 de novembro de 

2011, pela Superintendente Administrativo-Financeira, Sra. Tania Cristina Lopes Ribeiro, 

doravante denominada CVM, e ____________________, estabelecida à 

____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º ______________, doravante designada 

CONTRATADA, neste ato representada pelo _________________, têm justo e acordado o 

presente CONTRATO, o qual será regido pela Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, 

pelo Decreto n.º 7.174/2010, pela  Instrução Normativa SLTI/MP n.º 04/2010, pela Instrução 

Normativa SLTI/MP n.º 02/2008 e pelas cláusulas e condições a seguir especificadas, e do qual 

ficam fazendo parte para todos os efeitos de direito, como se aqui transcritos fossem, os 

seguintes documentos: 

 

a) Processo de Compras n.º RJ-2015-8985 – Edital de Pregão n.º 19/2015 e seus Anexos; 

b) Proposta da CONTRATADA, emitida em ___________. 

c) Nota de Empenho – _____NE_______. 

 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

 

1.1 O presente CONTRATO tem por objeto a aquisição de computadores de mesa (desktop), 

computadores tipo estação de trabalho (Workstation), notebooks com maletas de 

transporte e docas (docking station), com garantia no local (onsite) de 48 (quarenta e oito) 

meses, impressoras monocromáticas com garantia no local (onsite) de 36 (trinta e seis) 

meses, fones de ouvido com microfone integrado tipo headset estéreo, e câmeras de vídeo 

web (webcams), ambos com garantia de 24 (vinte e quatro) meses no local (onsite), com 

vistas a atender às necessidades da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento contratual, no Edital 

do Pregão Eletrônico n.º 19/2015 e em seus anexos. 
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1.2 Os equipamentos a serem fornecidos pela CONTRATADA, atendendo às especificações 

técnicas, condições e exigências dispostas neste CONTRATO e no Termo de Referência 

do Edital do Pregão n.º 19/2015, serão compostos dos seguintes itens, conforme a 

Proposta Comercial apresentada: 

Item Descrição Qtde 

1 Computador básico (desktop)* 600 

2 Computador tipo estação de trabalho (Workstation)* 16 

3 Computador portátil tipo notebook* 47 

4 Impressora monocromática** 75 

5 Fone de ouvido com microfone tipo headset estéreo*** 75 

6 Câmera de vídeo tipo webcam de alta definição (HD)*** 75 

* Itens deverão ser fornecidos com garantia no local (onsite) de 48 (quarenta e oito) meses. 

** Item deverá ser fornecido com garantia no local (onsite) de 36 (trinta e seis) meses. 

*** Itens deverão ser fornecidos com garantia no local (onsite) de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Cláusula Segunda - DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

2.1 As despesas para atender a este CONTRATO estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2015, nas 

classificações abaixo: 

2.1.1. As despesas correrão à conta da Natureza de Despesa ___ – Programa de Trabalho 

___, para os equipamentos – itens 1, 2, 3 e 4 do quadro acima; 

2.1.2. As despesas correrão à conta da Natureza de Despesa ___ – Programa de Trabalho 

___, para os equipamentos – itens 5 e 6 do quadro acima; 

 

Cláusula Terceira – DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO 

 

3.1 As especificações dos serviços estão descritas no Edital do Pregão n.º 19/2015 e em seus 

anexos, os quais, independentemente de transcrição, constituem parte integrante e 

complementar deste Instrumento. 

3.2 Após a assinatura do CONTRATO específico para a demanda, serão emitidas 

autorizações de fornecimento dos bens (OF) pelo Gestor do CONTRATO. 

3.3 Serão emitidas ordens de fornecimento, tantas quanto forem necessárias, para o 

atendimento das necessidades da CVM, respeitados os limites estabelecidos na Ata de 

Registro de Preços. 

3.4 Sem prejuízo das demais disposições previstas no Edital do Pregão Eletrônico n.º 

19/2015 e em seus anexos, os prazos para fornecimento e prestação dos serviços que 

compõem o objeto deste CONTRATO encontram-se detalhados no quadro a seguir: 



 80 

Id  Item/Descrição Prazo / Condição 

1 Computador básico (desktop) 
45 dias corridos após a emissão da ordem de 

fornecimento 

2 
Computador tipo estação de trabalho 

(Workstation) 

45 dias corridos após a emissão da ordem de 

fornecimento 

3 Computador portátil tipo notebook 
45 dias corridos após a emissão da ordem de 

fornecimento 

4   Impressora monocromática 
45 dias corridos após a emissão da ordem de 

fornecimento 

5 
Fone de ouvido com microfone tipo headset 

estéreo 

45 dias corridos após a emissão da ordem de 

fornecimento 

6 
Câmera de vídeo tipo webcam de alta definição 

(HD) 

45 dias corridos após a emissão da ordem de 

fornecimento 

- Todos os custos de deslocamento e estadia de funcionários da CONTATADA para a eventual execução da 

garantia no local (onsite) deverão correr por conta da CONTRATADA. 

 

3.5 A CONTRATADA deverá comprometer-se a prestar a garantia estabelecida nas 

especificações técnicas constantes de cada item do Termo de Referência e deste 

CONTRATO. 

3.6 O período de garantia passará a contar a partir da Assinatura do Termo de Recebimento 

Definitivo a ser expedido pela CVM, conforme descrito no item 4.3, da Cláusula Quarta 

– DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

3.7 As hipóteses de exclusão da garantia são as seguintes: 

3.7.1. os danos provocados por imperícia ou negligência dos usuários, desde que 

comprovados pela CONTRATADA; 

3.7.2. rompimento indevido do lacre de garantia dos equipamentos. 

3.8 A movimentação dos equipamentos entre unidades da CVM efetuado com recursos 

próprios NÃO exclui a garantia. 

3.9 Os serviços de garantia deverão ser prestados nas instalações da CVM, no modelo onsite 

(no local). Para cada acionamento da garantia, deverá ser registrado um número de 

chamado, cujo registro a CVM deverá ter acesso, seja via sistema informatizado ou 

formulário impresso. 

3.10 O atendimento do chamado deverá ser realizado até o próximo dia útil e, caso seja 

necessário a substituição de peças, componentes ou do próprio equipamento, a solução 

deve ser dada em até dois dias úteis, contados a partir do registro do chamado. 

3.11 Caberá à CONTRATADA providenciar o transporte de ou para as instalações da CVM e 

efetuar os reparos, às suas próprias expensas, exceto os casos comprovados de mau uso 

do equipamento. 

3.12 As peças e componentes de substituição deverão ter especificação igual ou superior aos 

itens substituídos, ser novos (não utilizados ou recondicionados), e homologados pelo 

Fabricante. 

3.13 No caso de vícios insanáveis no equipamento e sempre que identificado pela 

CONTRATADA ou pela rede oficial de atendimento do fabricante, o equipamento 

deverá ser substituído por um novo. 

3.14 No primeiro ano de vigência do CONTRATO, caso sejam identificados problemas em 

um mesmo dispositivo (ex.: placa de rede, fonte de alimentação e memória) em 

percentual superior a 20%, a CONTRATADA fica obrigada a efetuar a substituição do 
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respectivo dispositivo em todos os equipamentos entregues à CVM no prazo máximo de 

noventa dias, contados da data de comunicação. 

3.15 A CONTRATADA deverá encaminhar, até o 5º dia útil de cada mês, o Relatório de 

Acompanhamento de Nível Mínimo de Serviço, contendo informações de TODOS 

chamados abertos pela CVM em sua central de atendimento, contendo, pelo menos, as 

seguintes informações: 

3.15.1. Número de série do equipamento; 

3.15.2. Número do chamado; 

3.15.3. Data e hora do registro; 

3.15.4. Descrição do defeito; 

3.15.5. Data e hora da solução; 

3.15.6. Descrição da solução; 

3.15.7. Quando aplicável, a data e hora da solicitação da peça, componente ou novo 

equipamento; 

3.15.8. Quando aplicável, a data e hora da substituição da peça, componente ou novo 

equipamento. 

3.16 A CONTRATADA deverá apresentar, mediante solicitação, ordem de serviço com a 

assinatura do representante da CVM que efetuou o acompanhamento do chamado. 

3.17 Durante o período de vigência deste CONTRATO, a CONTRATADA deverá observar, 

além dos prazos de entrega e demais obrigações, o atendimento a todas as especificações 

e exigências constantes do Termo de Referência e deste CONTRATO. 

 

Cláusula Quarta – DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

4.1 Os fornecimentos previstos neste CONTRATO serão realizados nos seguintes 

endereços: 

Rio de Janeiro/ RJ – CVM/Sede - Rua Sete de Setembro, n.º 111, 25.º andar, Centro, Rio 

de Janeiro/RJ – CEP 20050-901, em dias úteis: das 10h30 às 11h30 e das 15h30 às 

16h30, aos sábados: das 9h às 18h. O contato para entregas na CVM/RJ é o servidor 

Gabriel Messias, tel.: (21) 3554-8380; 

São Paulo/SP – CVM/Regional SP - Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2.º andar, Edifício 

Delta Plaza, São Paulo/SP – CEP 01333-010, em dias úteis: das 9h às 11h e das 14h às 

17h. O contato para entregas na CVM/SP são os servidores Marcos Kitamura, tel.: (11) 

2146-2098, e Elis Regina, tel.: (11) 2146-2091; 

Brasília/DF – CVM/Regional DF – SCN Quadra 02, Bloco A, Ed. Corporate Financial 

Center, 4º andar, Módulo 404, Brasília/DF – CEP 70712-900, em dias úteis: das 7h às 

11h30 e das 14h30 às 17h30. O contato para entregas na CVM/DF é a servidora Cristiane 

Brotherhood, tel.: (61) 3327-2036. 
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4.2 Os itens componentes do objeto deste CONTRATO deverão ser adimplidos nos prazos 

estipulados no item 3.2, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 

4.3 As etapas de entrega dos equipamentos na CVM/RJ, na CVM/SP e na CVM/DF serão 

recebidas: 

4.3.1. provisoriamente, no prazo de 2 (dois) dias úteis, pelo Fiscal Técnico, para efeito 

de posterior análise de conformidade e de qualidade baseadas nos Critérios de 

aceitação definidos no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão 

Eletrônico n.º 19/2015, que ficará a cargo dos Fiscais Técnico e Requisitante do 

Contrato; 

4.3.1.1. No momento da entrega, será exigida a comprovação da origem dos 

bens importados oferecidos pela CONTRATADA e da quitação dos 

tributos de importação a eles referentes, sob pena de rescisão 

contratual e multa (art. 3º, inciso III, do Decreto nº 7.174/2010). 

4.3.2. definitivamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos equipamentos, para 

ordens de fornecimento cujo quantitativo seja menor ou igual a 10 (dez), e no 

prazo de 30 (trinta) dias corridos para ordens de fornecimento cujo quantitativo 

seja superior a 10 (dez), quando será autorizada a emissão da Nota Fiscal. 

4.3.3. O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido na alínea a, do 

inciso II, do art. 23, da Lei nº 8.666/93 (R$ 80.000,00), deverá ser confiado a uma 

comissão de, no mínimo, 3 (três) membros. 

4.3.3.1. Os fornecimentos e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 

quando em desacordo com as especificações constantes neste 

CONTRATO e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação à 

CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação de sanções. 

4.3.3.2. No caso de serem substituídos ou saneados os problemas dos 

equipamentos, a CVM terá novo prazo para avaliá-los e preparar o 

Termo de Recebimento Definitivo. 

4.3.3.3. Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 

4.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do CONTRATO. 

 

Cláusula Quinta - DO PREÇO 

 

5.1 A CVM pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos equipamentos adquiridos, 

os valores unitários e totais, fixos e irreajustáveis, detalhados no quadro abaixo, 

perfazendo um total contratual estimado de R$ _______(________). 
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Descrição 
Demanda 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Preço Total 

(R$) 

(A) (B) (C)=(A)*(B) 

Computador básico (desktop) 600   

Computador tipo estação de trabalho (Workstation) 16   

Computador portátil tipo notebook 47   

Impressora monocromática 75   

Fone de ouvido com microfone tipo headset estéreo 75   

Câmera de vídeo tipo webcam de alta definição (HD) 75   

Valor Total estimado do CONTRATO (R$)  

 

5.2 Nos preços dos equipamentos estão incluídas as garantias do objeto, contados a partir 

do recebimento definitivo da entrega/instalação, conforme definido no Termo de 

Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 19/2015 e na Proposta da 

CONTRATADA. 

5.3 Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

Cláusula Sexta – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

 

6.1 As Notas Fiscais referentes aos serviços demandados e efetivamente executados deverão 

ser apresentadas pela CONTRATADA, em meio físico e aos cuidados do Gestor do 

Contrato, no Setor de Protocolo da CVM, situado na  Rua Sete de Setembro, 111 – 2º 

andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.050-901. 

6.1.1. As Notas Fiscais deverão conter, no mínimo, a descrição sucinta dos 

fornecimentos, os preços unitários e totais, o número do CONTRATO e o 

número e data de emissão da Nota de Empenho. 

6.2 As Notas Fiscais correspondentes aos serviços de entrega/instalação, na CVM/Sede, na 

CVM/Regional SP e na CVM/Regional DF, somente deverão ser encaminhadas para 

pagamento após a emissão dos respectivos Termos de Recebimento Definitivo e as 

devidas autorizações para emissão, pelo Gestor do Contrato. 

6.3 Caberá ao Gestor do Contrato, no prazo de 3 (três) dias úteis a partir do recebimento da 

Nota Fiscal, atestar prestação dos serviços e/ou fornecimentos, verificando o 

cumprimento pela CONTRATADA de todas as condições pactuadas, inclusive quanto ao 

preço cobrado. Ato contínuo, liberará a referida Nota Fiscal para a Gerência de 

Contabilidade e Finanças (GAF), a fim de ser providenciada a liquidação e o pagamento. 

6.4 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelos servidores 

competentes, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal 

apresentada em relação aos serviços e fornecimentos efetivamente prestados, e será 

efetuado em um prazo máximo de 15 (quinze) dias após o recebimento do documento 

fiscal, mediante depósito na conta-corrente da CONTRATADA. 
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6.4.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.5 Os títulos deverão permanecer em carteira, não sendo admitidos pela CVM 

caucionamento ou cobrança bancária, situação em que a CONTRATADA ficará sujeita 

às sanções, a juízo da CVM, previstas neste CONTRATO. 

6.6 A CVM poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela CONTRATADA (art. 86, § 3º da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da 

Lei nº 10.520, de 17/07/02 e suas alterações posteriores). 

6.7 Em atendimento ao inciso VIII, do art. 17, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2008, 

e suas alterações, o nível de serviço mínimo será dado pela tabela abaixo: 

ATENDIMENTO DOS CHAMADOS POR OCORRÊNCIA 

Período em atraso após prazo de 

resolução (2 dias úteis) Medida Corretiva 

Até 5 dias úteis 
Glosa de 0,25% do valor do equipamento 

por dia de atraso 

Entre 5 e 10 dias úteis 
Glosa de 0,5% do valor do equipamento 

por dia de atraso 

Não entrega do Relatório de 

Acompanhamento de Nível Mínimo 

de Serviço até 5º dia útil de cada 

mês 

Glosa de 0,1% do valor do contrato por dia 

de atraso 

Acima de 10 dias úteis Sanção Administrativa 

- Cada equipamento com falha resolvido fora do prazo exigido (dois dias úteis) 

ensejará a aplicação das glosas previstas nesta tabela e será dado pela 

multiplicação do percentual de glosa pelo número de dias até a resolução do 

chamado. 

- Caso a solução não seja dada em até 10 (dez) dias úteis, será considerado 

inexecução parcial deste CONTRATO, ficando a CONTRATADA sujeita à 

aplicação das sanções previstas neste CONTRATO. 

 

6.8 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela 

será devolvida pelo Gestor do Contrato à CONTRATADA e o pagamento ficará 

pendente até que esta providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a reapresentação do documento fiscal devidamente 

regularizado, não acarretando qualquer ônus para a CVM. 

6.9 Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão 

informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor correspondente no 

próximo documento de cobrança. 

6.10 A critério da CVM, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da 

CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, 

indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última. 

6.11 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será 

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

6.11.1. não produziu os resultados acordados; 
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6.11.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

6.11.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

6.12 A cada pagamento ao fornecedor a Administração realizará consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação. 

6.13 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

6.13.1. O prazo deste item poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 

da Administração; 

6.13.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

Administração deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos; 

6.13.3. Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as medidas necessárias à 

rescisão dos contratos em execução, nos autos dos processos administrativos 

correspondentes, assegurada à contratada a ampla defesa. 

6.14 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA não regularize sua 

situação junto ao SICAF. 

6.15 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

CVM, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional 

inadimplente no SICAF. 

6.16 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.16.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

6.17 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

6.18 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios 

devidos pela CVM, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento 

da nota fiscal/fatura, a serem incluídos em fatura própria, são calculados por meio da 

aplicação da seguinte fórmula: 
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6.19 Não serão considerados os atrasos no pagamento pela CVM decorrentes de caso fortuito 

ou força maior, nos casos caracterizados como fato do príncipe (ação superior do Estado, 

unilateral e imprevista, que impossibilita o cumprimento, ao menos temporário, de um ou 

de todos os deveres contratuais). 

 

Cláusula Sétima - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

7.1 O período de vigência deste CONTRATO será de 48 (quarenta e oito) meses a partir do 

dia ___/___/___, não sendo previstas prorrogações. 

 

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1 Caberá à CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

insertas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 19/2015, e 

daquelas resultantes da Lei n.º 8.666/1993: 

8.1.1. executar os serviços e fornecimentos conforme especificações do Termo de 

Referência, demais anexos ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 19/2015 e de sua 

proposta; 

8.1.2. entregar os itens constantes nas ordens de fornecimento, nas quantidades e 

especificações solicitadas, nas instalações da CVM, dentro dos horários 

permitidos para recebimento de mercadorias; 

8.1.3. entregar todos os produtos, bem como catálogos, manuais, página impressa do 

sítio do fabricante na internet ou quaisquer outros documentos que comprovem o 

atendimento das especificações técnicas; 

8.1.4. fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não 

estarão fora de linha de fabricação, pelo menos nos próximos 90 (noventa) dias, 

contados da data da assinatura do CONTRATO, de maneira a não prejudicar a 

execução dos objetos contratados, sob pena de restar caracterizada inexecução 

parcial do CONTRATO: 
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8.1.4.1 é permitida a oferta de equipamentos comprovadamente superiores, nas  

mesmas condições de preço, fornecimento e garantia, no caso de 

indisponibilidade do originalmente proposto na Ata de Registro de 

Preços, devendo este também permanecer em linha de comercialização 

no supracitado tempo de 90 (noventa) dias; 

8.1.4.2 sempre que houver descontinuidade ou alteração nos modelos propostos, 

a CONTRATADA deverá comunicá-las, mantendo a CVM informada; 

8.1.4.3 os novos modelos de equipamentos deverão ser submetidos à teste de 

conformidade pela CVM e, caso aprovado, será o modelo a ser entregue 

para as contratações futuras provenientes da Ata de Registro de Preços 

vigente. 

8.1.5. transportar, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no total ou em parte, no prazo fixado pelo Gestor do contrato, os serviços 

efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

8.1.6. substituir eventual equipamento entregue com defeito para cuja remessa o 

Termo de Recebimento Definitivo ainda não tenha sido emitido; 

8.1.7. emitir as Notas Fiscais correspondentes aos bens entregues somente após a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela CVM; 

8.1.8. responsabilizar-se única e exclusivamente pela prestação dos serviços durante a 

vigência da garantia dos equipamentos; 

8.1.9. disponibilizar, no mínimo, dois tipos de canais de atendimento, entre telefone, 

correio eletrônico e sítio na Internet; 

8.1.10. a CONTRATADA deverá fornecer um identificador único para cada chamado 

registrado pela CVM; 

8.1.11. manter, para cada equipamento, histórico dos chamados registrados pela CVM, 

para cada equipamento, o qual deverá conter, no mínimo: 

a) Datas de registro e de solução do chamado; 

b) Número do chamado; 

c) Modelo e número de série do equipamento defeituoso; 

d) Descrição do problema; 

e) Descrição da solução, incluindo a peça substituída. 

8.1.12. Comunicar à CVM, via ofício, com justificativa fundamentada, qualquer evento 

que, se não informado, possa caracterizar inexecução contratual ou possa vir a 

prejudicar a execução do objeto; 

8.1.13. manter capacidade mínima de entrega de 30% de cada item previsto na Ata de 

Registro de Preços, a cada 60 (sessenta) dias, para atender às demandas 

contratadas; 

8.1.14. após o recebimento definitivo de cada lote de equipamentos deverá a 

CONTRATADA emitir Termo de Garantia, onde constem, no mínimo, as 
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seguintes informações: identificação da CONTRATADA (Razão Social e 

CNPJ); referência ao item da Ata de Registro de Preços; período de garantia 

onsite; número do respectivo CONTRATO; número de série dos equipamentos 

recebidos; e data e assinatura pelo representante legal da CONTRATADA e do 

Gestor do CONTRATO; 

8.1.15. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990), ficando a CVM autorizada a descontar da garantia ou dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

8.1.16. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade à CVM; 

8.1.17. arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus 

empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a assumir quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, 

que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste 

firmado; 

8.1.18. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

8.1.19. relatar à CVM toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

contratação; 

8.1.20. prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CVM, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 

8.1.21. indicar preposto, informando nome e suas informações de contato, além de sua 

eventual substituição ou alteração nas informações de contato; 

8.1.22. providenciar que seus contratados portem crachá de identificação quando da 

prestação dos serviços à CVM; 

8.1.23. manter durante toda a vigência do CONTRATO, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

8.1.24. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do CONTRATO; 

8.1.25. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 

da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 

1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

8.1.26. manter sigilo em relação a quaisquer informações, dados, processos, fórmulas, 

códigos, cadastros, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos, modelos ou 

outros materiais de propriedade da CVM aos quais tiver acesso em decorrência 

da prestação dos serviços decorrentes desta contratação, bem como se submeter 
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às orientações e normas internas de segurança da informação vigentes, devendo 

orientar seus empregados e/ou prepostos nesse sentido, sob pena de 

responsabilidade civil, penal e administrativa. 

8.1.27. a critério da fiscalização podem ser exigidos, a expensas do fornecedor, 

atestados ou laudos de conformidade dos produtos (Termo de Referência – 

Anexo I deste Edital), expedidos por laboratórios credenciados pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) ou instituição de 

reconhecida notoriedade técnica. 

8.1.28. aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da contratação. 

8.1.29. quando houver a eventual ou efetiva utilização de recursos de informática da 

CVM durante a prestação de serviços que são objeto deste CONTRATO, os 

profissionais alocados pela CONTRATADA deverão cumprir o previsto na 

PORTARIA/CVM/PTE Nº 077, de 22 de Setembro de 2010, sob pena de 

aplicação das sanções previstas neste CONTRATO. 

 

Cláusula Nona - DAS OBRIGAÇÕES DA CVM 

 

9.1 Caberá à CVM, sem prejuízo das demais disposições insertas no Termo de Referência, 

Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º 19/2015: 

9.1.1. proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações deste 

CONTRATO; 

9.1.2. encaminhar as respectivas ordens de fornecimento de bens à CONTRATADA, 

contendo quantitativo a ser entregue, endereço e do local e horário de entrega. O 

nome do servidor responsável e suas informações de contato serão informadas à 

CONTRATADA com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data 

prevista para entrega; 

9.1.3. prover o espaço físico para o armazenamento do material a ser recebido; 

9.1.4. avaliar a amostra de cada item fornecido, emitindo parecer técnico 

fundamentado justificando a aprovação ou reprovação do item; 

9.1.5. para os computadores desktop, computadores Workstation e notebooks, criar a 

imagem com o sistema operacional, sistemas de informação e aplicativos 

utilizados no ambiente computacional da CVM, com base nos equipamentos 

disponibilizados como amostras, caso estas tenham sido aprovadas no processo 

de homologação correspondente; 

9.1.6. receber os bens, desde que sejam de mesma marca e modelo das amostras, cujas 

especificações técnicas sejam iguais ou superiores, conformadas durante o 

processo de homologação; 

9.1.7. emitir o termo de recebimento provisório quando da entrega do objeto resultante 

de cada ordem de fornecimento; 
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9.1.8. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.1.9. exercer o acompanhamento e a Fiscalização dos serviços, por servidores 

especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

9.1.10. notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução do serviço, fixando prazo para a sua 

correção; 

9.1.11. pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, nos termos 

deste CONTRATO; 

9.1.12. zelar para que, durante toda a vigência do CONTRATO, sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.1.13. efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

CONTRATADA; 

9.1.14. não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais 

como: 

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, 

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela 

indicados; 

b) considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores 

eventuais da própria CVM, especialmente, para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

9.2 A CVM não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

Cláusula Dez - DA FISCALIZAÇÃO 

 

10.1 A fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais será exercida por servidores 

devidamente designados pela Superintendência Administrativo-Financeira, por meio de 

Portaria específica, nas funções de Gestor do Contrato, Fiscal Técnico, Fiscal 

Administrativo e Fiscal Requisitante, em conformidade com o art. 24 da Instrução 

Normativa nº 04/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 

10.2 A equipe de fiscalização do CONTRATO, atuando nos termos do artigo 25 e seus 

incisos e parágrafos, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 04/2010, deverá acompanhar, 

fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir e desembaraçar 

quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando medidas necessárias à 

regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados no curso do 

CONTRATO, e de tudo dará ciência diretamente à CONTRATADA, conforme artigo 

67, parágrafos, da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações.  
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10.3 Para o caso de impedimento de qualquer dos servidores indicados para as funções de 

fiscalização, serão designados pela Superintendência Administrativo-Financeira (SAD) 

servidores para atuar como substitutos. 

10.4 Conforme previsto no artigo 25, I, b, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 04/2010, cabe 

ao Gestor do Contrato a convocação para realização da reunião inicial, com a 

participação dos Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do CONTRATO, da 

CONTRATADA e dos demais intervenientes por ele identificados, cuja pauta observará, 

pelo menos: 

10.4.1. presença do representante legal da contratada, que apresentará o preposto da 

mesma; 

10.4.2. entrega, por parte da CONTRATADA, do termo de compromisso e do termo de 

ciência, conforme art. 15, inciso VI, da Instrução Normativa SLTI/MP n.º 

04/2010; 

10.4.3. esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de 

gerenciamento do CONTRATO. 

10.5 As faltas cometidas pela CONTRATADA deverão ser devidamente registradas no 

Processo de Compras pelo Gestor do Contrato, que deverá propor ao Ordenador de 

Despesas a aplicação das sanções que entender cabíveis para a regularização das faltas, 

nos termos do artigo 67, parágrafo 2.º e do artigo 87 da Lei n.º 8.666/1993; 

10.6 Caberá à CONTRATADA o pronto atendimento às exigências inerentes ao objeto 

contratado, feitas pelo Gestor do Contrato ou por seu substituto; 

10.7 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou 

à terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por 

parte da CVM (art. 70 da Lei nº 8.666.1993 c/c art.9º da Lei nº 10.520/2002); 

10.8 A CVM se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço/fornecimento 

prestado em desacordo com o CONTRATO (art. 76 da Lei nº 8.666/93). 

 

Cláusula Onze - DA GARANTIA  

 

11.1 A CONTRATADA deverá apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 

cento) do total contratual estimado, que será liberada de acordo com as condições 

previstas neste CONTRATO, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2 A garantia deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias após a assinatura do 

CONTRATO. 

11.2.1. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada da CONTRATADA, formalmente aceita pela CVM. 

11.3 A garantia deve ser apresentada em uma das seguintes modalidades, conforme opção da 

CONTRATADA: 

11.3.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida federal; 
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11.3.2. seguro-garantia; ou 

11.3.3. fiança bancária. 

11.4 Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos 

mencionados no Inciso XIX do artigo 19 da IN nº 02/2008 (atualizada). 

11.5 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o 

período de vigência da execução do CONTRATO e mais 3 (três) meses após o término 

da vigência contratual. 

11.6 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

11.6.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do CONTRATO e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

11.6.2. prejuízos causados à CVM ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do CONTRATO; 

11.6.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela CVM à CONTRATADA; 

11.6.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela CONTRATADA. 

11.7 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados nos subitens do item acima. 

11.8 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CVM, na Caixa Econômica 

Federal, com correção monetária, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo 

de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência. 

11.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo 

de 2 (dois) dias úteis, contados da data em que for notificada, salvo na hipótese de 

comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por 

escrito e aceita pelo Gestor do Contrato. 

11.10 Será considerada extinta a garantia: 

11.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da CVM, mediante termo circunstanciado, de que a 

CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do CONTRATO; 

11.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, podendo ser estendido 

pela CVM em caso de ocorrência de sinistro. 

11.11 A CVM não executará a garantia unicamente nas seguintes hipóteses: 

11.11.1. caso fortuito ou força maior; 

11.11.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações 

contratuais; 

11.11.3. descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrente de atos ou 

fatos da Administração; 

11.11.4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da CVM. 
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Processo nº RJ-2015-8985 

Folha: ___________________ 

Rubrica:_________________ 
 

Cláusula Doze - DAS SANÇÕES 

 

12.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a CONTRATADA que: 

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. fraudar na execução do CONTRATO; 

12.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. cometer fraude fiscal; 

12.1.6. não mantiver a proposta. 

12.2 A CONTRATADA, ao cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima, 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

12.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a CVM;  

12.2.2. multa compensatória de até 20% (trinta por cento) sobre o valor total do 

CONTRATO, em caso de inexecução total ou parcial das obrigações 

assumidas; 

12.2.3. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% 

(sete centésimos por cento) do valor do CONTRATO por dia de atraso, 

observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 

(vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão 

do CONTRATO; 

12.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a CVM, pelo prazo de até 2 

(dois) anos; 

12.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

12.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CVM 

pelos prejuízos causados; 

12.3 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela CVM. 

12.4 Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA que: 

12.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 
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12.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

12.5 A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 

1999. 

12.6 A aplicação das sanções previstas neste instrumento, que ocorrerá após regular processo 

administrativo, não impede que a CVM rescinda unilateralmente o CONTRATO e 

aplique outras sanções regulamentares (artigo 86, §1.º da Lei nº 8.666/1993). 

12.7 Será facultada à CONTRATADA a apresentação de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) 

dias, após a notificação, para as penalidades: advertência, multa, suspensão e 

impedimento e de 10 (dez) dias para a penalidade declaração de inidoneidade. 

12.8 Em caso de inadimplência quanto ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas pela 

CVM, a CONTRATADA fica desde já ciente que estará sujeita à sua inclusão no 

Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal (CADIN), 

consoante legislação específica sobre a matéria, sendo executada segundo a Lei nº 

6.830/1980. 

12.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.10 Não serão aplicadas simultaneamente, para a mesma ação ou omissão, sanções e glosas. 

12.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

Cláusula Treze – DA RESCISÃO 

 

13.1 A inexecução parcial ou total do CONTRATO enseja a sua rescisão, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

13.2 A rescisão do CONTRATO poderá ser: 

I – determinada por ato unilateral e escrito da CVM, nos casos enumerados nos incisos I 

a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei nº 8.666/1993; 

II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a CVM; ou 

III – judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 

13.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa (art. 78, § único da Lei nº 8.666/1993). 

 

Cláusula Quatorze - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

14.1 É vedado à CONTRATADA: 

a) caucionar ou utilizar este CONTRATO para qualquer operação financeira; 
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b) ceder ou transferir a terceiros o CONTRATO e os direitos e obrigações dele 

decorrentes, salvo com prévia anuência da CVM; 

c) interromper unilateralmente o serviço sob alegação de inadimplemento por parte da 

CVM; 

d) publicar quaisquer relatórios, entrevistas, detalhes ou informações sobre este 

CONTRATO, bem como seu andamento, sem o prévio consentimento da CVM. 

14.2 A relação da CONTRATADA com a CVM restringe-se ao alcance do objeto contratual, 

não implicando qualquer relação de subordinação hierárquica, isto é, os empregados e 

prepostos da CONTRATADA não terão qualquer vínculo empregatício com a CVM, 

correndo por conta exclusiva da primeira todas as obrigações decorrentes da legislação 

trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a saldar na época devida. 

14.3 Para dirimir as questões decorrentes deste CONTRATO fica eleito o Foro Federal da 

cidade do Rio de Janeiro, renunciando as partes a qualquer outro que, porventura, tenham 

ou possam vir a ter direito, por mais privilegiado que seja (art. 55, § 2º da Lei nº 

8.666/93). 

14.4 Os casos omissos serão decididos pela Gerência de Licitações e Contratos, à luz da 

legislação vigente, ouvida a Procuradoria Jurídica da CVM. 

 

E, por estarem de comum acordo com todas as Cláusulas, firmam o presente instrumento 

contratual, em 2(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

 

Rio de Janeiro, _______ de ____________ de _____. 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

            Tania Cristina Lopes Ribeiro                     XXXXXXXXXXXXX 

  Pela CVM            Pela CONTRATADA 
 


