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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2018 
PROCESSO Nº 2832/2018 

 
1. PREÂMBULO 
 
1.1. A ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, mediante o Pregoeiro 
designado pela Portaria nº 034, de 9 de abril de 2018, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data abaixo indicada, através do endereço eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, para REGISTRO DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, POR 
LOTE, utilizando os recursos de Tecnologia da Informação – Internet, conforme descrito 
neste Edital e em seus respectivos Anexos. 
 
1.2 O procedimento licitatório obedecerá integralmente ao Regulamento de Licitações e 
de Contratos da ABDI (RLC), publicado no DOU em 5 de março de 2009, alterado em 10 de 
novembro de 2016, DOU nº 216, Seção 3, cujo inteiro teor está disponível no sítio eletrônico 
da ABDI (www.abdi.com.br / Sobre a ABDI / Legislação e Normas / Licitações). 
 
2. OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
2.1 A licitação tem por objeto o registro de preço para atualização tecnológica do 
ambiente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI com aquisição de solução de 
nuvem privada definida por software e hardware, com garantia e suporte técnico 
especializado na modalidade on-site pelo período de 60 (sessenta) meses, na forma e 
exigências contidas neste Termo de Referência e quantidades descritas abaixo:  

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QTDE. REFERÊNCIA 

1 

1 Gerenciamento Centralizado 1 UN 

2 Camada de Processamento 5 UN 

3 Camada de abstração de processamento 20 UN 

4 Camada de abstração de comutação 20 UN  

2 

5 Camada de Armazenamento de Dados tipo 1 1 UN 

6 Camada de Armazenamento de Dados tipo 2 14 UN 

7 Camada de Abstração de Armazenamento de Dados 3 UN 

8 Rack 2 UN 

3 

9 Switch de Acesso 48 portas 50 UN 

10 Switch de Acesso 24 portas 30 UN 

11 Switch de Agregação 4 UN 

12 Switch Core 2 UN 

13 Switch Topo de Rack tipo 1 4 UN 

14 Switch Topo de Rack tipo 2 2 UN  

15 Software de Gerência 1 UM 

16 Solução de Visibilidade de Redes 1 UN  

4 
17 Camada de Abstração de Desktops 3 UN 

18 Camada de Processamento de Desktops 3 UN 
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3. DAS INFORMAÇÕES DE DIA E HORA DA ENTREGA DA PROPOSTA ELETRÔNICA 
 
3.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, conforme 
diretrizes abaixo: 
 

3.1.1. Local de realização: www.licitacoes.caixa.gov.br – Licitações CAIXA; 
3.1.2. Credenciamento: até 23h59 do dia 6 de junho de 2018; 
3.1.3. Término de lançamento de propostas: 7 de junho de 2018 às 8h; 
3.1.4. Início da sessão de disputa de preço: 7 de junho de 2018 às 9h. 

 
3.2. O licitante deverá observar as datas e os horários limites acima previstos para a 
abertura da proposta, atentando também para o credenciamento específico para este 
Pregão, a data e horário de início da disputa de preços. 
 
3.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
 
3.4 Os trabalhos serão conduzidos por colaborador da ABDI, denominado Pregoeiro, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“licitacoes.caixa” constante da página eletrônica da Caixa Econômica Federal. 
 
3.5 Para participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma, o interessado 
deverá acessar, na internet, a página www.licitacoes.caixa.gov.br, onde se encontra o link 
para o “Licitante”. 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar da licitação as empresas que tenham objeto social compatível com 
o objeto da licitação e que atenderem integralmente às exigências, constantes deste Edital e 
de seus Anexos.  
 
4.2. Não poderão participar deste Pregão: 

4.2.1. Empresa impedida de participar de licitação e de contratar com a ABDI, 
durante o prazo da sanção aplicada nos termos do inciso III do art. 31 do RLC; 
4.2.2. Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
4.2.3. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, concurso de credores, falência, liquidação, concordata, 
fusão, cisão ou incorporação. 
4.2.4. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; e 
4.2.5. Empresas que estejam registradas no Cadastro de Empresas Inidôneas ou 
Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria Geral da União (CGU) e acessível 
por meio do endereço eletrônico: www.portaltransparencia.gov.br; 

 
4.3 Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas reunidas sob a forma de 
consórcio, que tenham objeto social compatível com o objeto da licitação e que atenderem 
integralmente às exigências, constantes deste Edital e de seus Anexos, devendo-se 
observar, ainda, o seguinte: 

4.3.1 Apresentar o compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos, no Brasil, subscrito pelos consorciados, discriminando a empresa 
líder, bem como o percentual de participação, as obrigações e a responsabilidade 
solidária de cada consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na 
fase da licitação quanto na de execução do contrato dela eventualmente 
decorrente; 
4.3.2 O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
vigência do contrato; 
4.3.3 Apresentar os documentos de habilitação de cada consorciado, observando-
se as particularidades para empresas estrangeiras; 
4.3.4 Para efeito de qualificação econômico-financeira, cada consorciado deverá 
comprovar sua qualificação na proporção de sua respectiva participação; 
4.3.5 Para efeito de qualificação técnica, será válido o somatório dos quantitativos 
de cada consorciado ou a apresentação isolada por um único consorciado, não 
sendo aceito atestado emitido de um consorciado para outro integrante do mesmo 
consórcio; 
4.3.6 Se a licitante vencedora for consórcio esse ficará obrigada a promover, antes 
da celebração do contrato, o registro do Consórcio e a comprovação (protocolo ou o 
próprio registro) de inscrição do consórcio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ); 
4.3.7 A empresa indicada como Líder no consórcio será a representante junto à 
CPL, para os efeitos de comunicações, diligências ou avisos, seja ao consórcio ou 
as empresas dele integrante, com poderes específicos para receber as instruções 
em nome de todos os demais membros, sendo a responsável legal e global pela 
execução do Contrato; 
4.3.8 As alterações na constituição ou composição do consórcio deverão ser 
submetidas à anuência e aprovação da ABDI, visando manter válidas as premissas 
que asseguraram a habilitação do consórcio original; 
4.3.9 A responsabilidade das empresas consorciadas pelas obrigações do 
consórcio será solidária, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato. 
4.3.10 Qualquer empresa que integrar um consórcio para concorrer nesta licitação, 
não poderá participar, neste mesmo certame, isoladamente ou compondo outro 
consórcio. 

 
4.4 A participação na presente licitação implica, tacitamente, para o licitante: 

4.4.1 a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 
constantes neste edital e em seus anexos; 
4.4.2 a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor; 
4.4.3 a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo. 
 

5. DO CADASTRO, DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 Para participar deste Pregão o interessado deve providenciar Cadastro no Portal de 
Compras “Licitações CAIXA”, realizar a Certificação da documentação necessária e efetuar 
o Credenciamento neste certame específico – Pregão nº 0014/2018. 
 
5.2 O CADASTRO é realizado no site da CAIXA, acessando o endereço eletrônico 
http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme as seguintes etapas: aba “Cadastro”  escolher a 
opção “pessoa física” ou “pessoa jurídica” preencher os dados do “pré-cadastro”  
concordar com o Contrato de Adesão ”Concluir o Pré-cadastro”.  

5.2.1 Na sequência, o interessado deve comparecer a uma agência da CAIXA para 
finalizar o Cadastro e realizar a Certificação da documentação. 

 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
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5.3 Para realizar a CERTIFICAÇÃO o interessado deve apresentar os seguintes 
documentos originais ou cópia autenticada:   

5.3.1 Pessoa Jurídica: Contrato Social e Alterações; Procuração do Representante 
Legal (quando for o caso); Documento de Identificação Pessoal do representante da 
empresa; CPF e Comprovante de endereço.   
5.3.2 Pessoa Física: Documento de Identificação Pessoal; CPF; Comprovante de 
endereço e Procuração (quando for o caso). 

 
5.4 A procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com 
firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do 
outorgante para constituir mandatários. 
 
5.5 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá ser 
apresentada cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto 
ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
5.6 A Certificação tem vigência de 1 (um) ano, após esse prazo deverá ser renovada em 
uma agência CAIXA, conforme orientação do item 5.3 acima.   
 
5.7 Quando houver alteração cadastral, a Certificação é suspensa e o Licitante deve 
comparecer a uma agência da CAIXA para reativar a Certificação, munido da documentação 
de acima, prevista no item 5.3, incluindo a alteração ocorrida. 
 
5.8 Finalizado o cadastro e a Certificação na agência, o sistema encaminhará ao licitante 
mensagem informando “Senha Bloqueada/Código de Validação” para desbloqueio do 
cadastro e geração de nova senha. 

5.8.1 O desbloqueio da senha deve ser efetuada em até 72 horas do horário em 
que o cadastro foi finalizado. Caso a confirmação não seja realizada no período 
estipulado, os dados serão excluídos da base e será necessário comparecer a uma 
agência da CAIXA e solicitar nova senha.   

 
5.9 A nova senha de acesso deve ser elaborada, obrigatoriamente, de acordo com as 
orientações recebidas por e-mail. 
 
5.10 Após essa etapa, o interessado deverá providenciar o CREDENCIAMENTO 
específico para este pregão até às 23h59 do dia 06/06/2018, exclusivamente por meio 
eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br  efetuar login por meio da opção “Acesso ao 
Sistema”  em seguida “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”  na “Área do 
Licitante” escolher a opção “Credenciar” localizado no quadro “Minhas Atividades”  
selecionar o certame desejado  clicar na Atividade “Credenciamento”  selecionar a 
declaração de ciência    marcar a(s) opção(ões) de direito de preferência, caso se aplique 
finalizar o credenciamento clicando em “Concordar”. 

5.10.1 Decorrido esse prazo não será possível o credenciamento para participação 
neste Pregão Eletrônico. 

 
5.11 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos 
termos do art. 3º da LC 123/2006, o licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela 
“Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, constante da opção “Credenciamento”, no 
endereço eletrônico citado no item 5.10, para usufruir dos benefícios previstos na referida 
LC. 

5.11.1 O sistema somente identificará o licitante como MPE caso faça a opção 
indicada acima, sendo este o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza ao 
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licitante declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa 
exercer os benefícios estabelecidos na LC 123/2006 previsto neste edital. 
5.11.2 Até o início da fase de lances, o licitante poderá alterar o seu 
credenciamento, as opções de preferência e até mesmo se descredenciar. 

 
5.12 Os procedimentos para cadastramento, citados no item 5.2, devem ser adotados 
apenas pelos interessados não cadastrados no site “Licitações CAIXA” no endereço 
www.lictacoes.caixa.gov.br. 
 
5.13 Os interessados em participar do presente certame e que esqueceram a senha de 
acesso do sistema, devem acessar o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br e 
seguir os seguintes passosno botão “Acesso ao sistema”  escolher “Se Você é 
Licitante, faça login aqui: Acessar”  selecionar a opção “Esqueci Minha Senha” e adotar os 
procedimentos descritos no item 5.10. 
 
5.14 Caso seja cadastrado no Licitações CAIXA e possua a senha de acesso, mas não 
realizou a certificação, o interessado deverá adotar os procedimentos descritos no item 5.3 
e seguintes. 
 
5.15 Caso esteja cadastrado e certificado, adotar os procedimentos de Credenciamento 
para participar do presente conforme item 5.10. 
 
5.16 A certificação possibilita a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, 
sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa 
se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico 
realizado pela ABDI. 
 
5.17 O link “Credenciar”, constante no endereço eletrônico mencionado no item 5.10, 
permite o acesso a todos os Pregões Eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, 
possibilitando a visualização e impressão do Edital no link “Edital”. 

5.17.1 Ao clicar em “Credenciar” no Pregão Eletrônico escolhido, serão 
apresentadas as seguintes opções: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso 
ainda esteja no prazo. 

 
6. DO SISTEMA ELETRÔNICO  
 
6.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus 
lances. 
6.2 Se o Licitações CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais, com a 
desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
certame será suspenso e retomado após comunicação, via e-mail ou sistema, aos 
participantes. 
 
6.3 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o 
sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para recepção dos lances, 
retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

6.3.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada após comunicação aos 
participantes. 

 
6.4 Caberá ao licitante: 

6.4.1 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 

http://www.lictacoes.caixa.gov.br/
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
6.4.2 comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 3004-1104 – 
Capitais e regiões metropolitanas ou 0800-7260104 – Demais localidades, qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, 
para imediato bloqueio de acesso. 
6.4.3 solicitar o cancelamento do cadastro ou da senha de acesso por interesse 
próprio. 

 
6.5 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à 
ABDI responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros.  
 
6.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal do licitante e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão 
Eletrônico. 
 
7. DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1 A Proposta Comercial (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora 
indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço Eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área do Licitante”, efetuar login por meio da opção “Acesso 
ao Sistema” botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” escolher 
“Encaminhar/Alterar Propostas”  selecionar o certame desejado  clicar na Atividade 
“Envio de Proposta”  selecione o item desejado  digite o valor total GLOBAL proposto, 
para cada LOTE  anexe a Proposta Comercial  clique no botão “Enviar Proposta”.  
 
7.2 A Proposta Comercial deve ser anexada em arquivo único, sem emendas, 
ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, de conformidade com o 
modelo constante do Anexo II do Edital, limitado às extensões 
doc/xls/docx/xlsx/rtf/pdf/txt/odt/ods.  

7.2.1 O licitante deverá cotar o valor total global, por lote, bem como o(s) 
unitário(s), se for o caso,  devendo estar inclusos todos os custos inerentes à 
prestação dos serviços, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência e Anexo II 
– Modelo de Proposta; 
7.2.2 O valor lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial 
(Anexo II) deverão ser coincidentes. 
7.2.3 É de exclusiva responsabilidade do licitante dimensionar e equacionar os 
componentes do preço ofertado. 
7.2.4 Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda 
corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como 
frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e 
condições constantes deste edital e seus anexos; 
7.2.5 Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data limite fixada para recebimento das propostas. 
 

7.3 Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será enviado ao licitante, via e-mail, 
a confirmação do recebimento da proposta. 
 
7.4 O licitante poderá retirar ou substituir a proposta comercial anteriormente 
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apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública por meio do 
endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, na “Área Logada”  “Acesso ao Sistema” 
“Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” efetuar login escolher 
“Encaminhar/Alterar Proposta”  excluir a proposta anterior clicando no ícone “X”  inserir 
a nova proposta. 

7.4.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial antes da abertura da 
sessão pública, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial, 
a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 7.1. 

 
8. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
8.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema 
organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem 
crescente de preços.  
 
8.2 Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital. 
 
8.3 As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo 
sistema para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos, conforme item 8.4 
abaixo. 

8.3.1 O licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedido de participar da 
sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a 
divulgação do vencedor do certame – item 10. 

 
8.4 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de 
lances, no endereço eletrônico, selecionando a seguinte sequência: “Acesso ao Sistema”  
“Se você é licitante, faça login aqui: acessar”  “entrar Minhas Atividades  Efetuar 
Lances, no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então os licitantes 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do valor correspondente ao PREÇO 
GLOBAL DO LOTE.  

8.4.1  Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, sendo 
vedada a desistência dos lances ofertados, sujeitando o licitante às penalidades 
constantes no item 14 deste Edital. 
8.4.2   Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, 
salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

 
8.5 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as 
seguintes condições: 

8.5.1 o licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema; 
8.5.2 no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 
8.5.3 os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL DO 
LOTE.  

 
8.6 Durante o transcurso da sessão pública, o licitante será informado, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 
 
8.7 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que 
este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, esses 
poderão, motivadamente, ser excluídos do sistema, de acordo com a análise do Pregoeiro. 
 

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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8.8 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
8.9 Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o recebimento dos 
lances, o sistema eletrônico emitirá aviso na página de “Lances”, informando que o certame 
entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema, sendo encerrada a recepção de lances. 

8.9.1 O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos 
interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s). 
8.9.2 Por isso, o horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de 
um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma 
automática pelo sistema. 

 
8.10 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto ao atendimento da Lei Complementar nº 123, 
assegurando, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme procedimento descrito a seguir: 

8.10.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço. 
8.10.2 Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-
á da seguinte forma: 

8.10.2.1 a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada será convocada para apresentar nova proposta, a qual deverá 
ser feita no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à 
melhor classificada, passará à condição de primeira classificada do 
certame; 
8.10.2.2 não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de 
pequeno porte na forma da alínea “a” deste item, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item anterior, 
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
8.10.2.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 
intervalo estabelecido no item anterior, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor 
oferta. 
 

8.10.3 Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de 
negociação, em conformidade com o item 8.19, observando os demais 
procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame. 

 
8.11 O disposto no item 8.10 somente será aplicado quando a proposta de menor preço 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.12 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.10 deste Edital, 
voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço 
originalmente apresentada. 
 
8.13 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de 
observado o exercício do direito de preferência previsto neste Edital, será observada a 
seguinte ordem para desempate: 

8.13.1 Disputa final entre os licitantes empatados, que poderão apresentar novo 
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lance, por meio eletrônico, no prazo de 05 (cinco) minutos, acrescido do horário 
randômico.  
8.13.2 Persistindo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora 
marcada, após comunicação aos licitantes. 

8.14 O percentual de redução do preço proposto na fase de lances, bem como do preço 
proposto quando do exercício dos direitos de preferência, deve incidir de forma linear sobre 
os preços unitários propostos na forma deste Edital. 
 
8.15 A proposta e a planilha de preços adequadas devem ser encaminhadas no prazo de 
até 01 (uma) hora a contar da solicitação do Pregoeiro por meio do endereço eletrônico 
http://licitacoes.caixa.gov.br na “Área Logada” “Acesso ao Sistema”  “Se Você é 
Licitante, faça login aqui: Acessar”  efetuar login, no quadro “Minhas Atividades”  
escolher “Encaminhar documentos de habilitação”. 
 
8.16 Serão desclassificadas as propostas que:  

8.16.1 Forem apresentadas em desacordo com as exigências legais e 
disposições deste Edital, bem como das normas de regulação do certame; 
8.16.2 Ofertarem condições que não atendam às exigências do Edital; 
8.16.3 Apresentarem preços de item manifestamente inexequíveis, simbólicos, 
irrisórios ou iguais a zero, e ainda, excessivos ou exorbitantes, isto é, incompatíveis 
com os preços de mercado, mesmo que o ato convocatório não tenha estabelecido 
limites mínimos; 
8.16.4 Apresentarem manifestos e comprovados erros e desvios nos preços, ou 
indicações incompatíveis com os valores expressos numericamente ou por extenso, 
de forma a suscitar dúbia interpretação; 
8.16.5 Apresentarem qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, preço 
ou vantagem baseada na oferta dos demais licitantes, bem como proposta 
alternativa. 

 
8.17 Após a fase de lances, para efeitos do disposto no item 8.16.2, o Pregoeiro 
promoverá diligência para verificação da compatibilidade do preço proposto mediante 
análise da pesquisa de preços elaborada pela ABDI. 

8.17.1 Antes de desclassificar qualquer proposta em razão do preço estar 
excessivamente superior ao estipulado pela ABDI, o Pregoeiro deverá tentar uma 
negociação, solicitando nova base de preço condizente com o estabelecido no 
Edital. 
8.17.2 Antes de desclassificar qualquer proposta por preço manifestamente 
inexequível, o Pregoeiro intimará o licitante para que apresente, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas contados da data da intimação, a composição de seus custos 
para comprovação da exequibilidade do preço proposto, com o fim de demonstrar 
que os mesmos são compatíveis com os valores de mercado. 
 

8.18 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o Edital. 
 
8.19 Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro deverá negociar com o licitante melhor 
classificado para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação 
realizada no campo próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico 
www.licitacoes.caixa.gov.br - na “Área do Licitante”, efetuar o login no sistema por meio da 
opção “Acesso ao Sistema”, botão “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar”, escolher a 
opção “Efetuar Negociação”.  
 
8.20 O licitante deverá encaminhar, na forma do item 8.15, a proposta comercial e a 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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Planilha de Composição de Preços, com os respectivos valores adequados ao preço 
negociado. 
 
8.21 Se a proposta ou lance não for aceito ou se o licitante não atender às exigências do 
edital, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
observando o direito de preferência estabelecido, a sua aceitabilidade, assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

 
9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
 
9.1 Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser 
encaminhada pelo sistema Licitações CAIXA ou por e-mail, em caso de impossibilidade de 
envio pelo sistema, no prazo de até 1 (uma) hora a contar da solicitação do Pregoeiro, 
conforme item 8.15. 

9.1.1 Os documentos na sua forma original ou em cópias autenticadas em Cartório, 
ou cópia acompanhada do original a ser apresentado ao Pregoeiro e equipe de 
apoio, deverão ser entregues na ABDI/CORCC, sito no SIG, Quadra 4, Bloco B, 
Edifício Capital Financial Center – Brasília-DF; CEP 70.610-440, no prazo de até 2 
(dois) dias úteis. 

 
9.2 Caso a empresa vencedora venha a ser inabilitada, as empresas remanescentes 
serão convocadas na ordem de classificação para apresentar os documentos de habilitação. 
 
Obs.: Em caso de participação em consórcio, as empresas consorciadas deverão 
apresentar os documentos exigidos nos itens 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7, deste Edital, sob pena 
de inabilitação do consórcio. 
 
9.3 Habilitação Jurídica: 

9.3.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de cédula 
de identidade do empresário; 
9.3.2 Ato constitutivo, Contrato Social ou Estatuto, em vigor, devidamente 
registrado e atualizado para as sociedades comerciais em geral, acompanhado do 
documento de eleição de seu(s) administrador(es), quando for o caso; 
9.3.3 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
9.3.4 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal ou no 
Governo do Distrito Federal, da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação; 
9.3.5 Inscrição no órgão competente do ato constitutivo, no caso de sociedades 
simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
9.3.6 Documento oficial no qual constem os dados do RG e inscrição no CPF do 
representante legal da pessoa jurídica. 

 
9.4 Qualificação Econômico-Financeira: 

9.4.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data 
fixada para a sessão de abertura da licitação. 
9.4.2  Balanço patrimonial acompanhado das demais demonstrações contábeis do 
exercício social do ano de 2017 já exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período do 
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir.  

9.4.2.1 Entenda-se por “na forma da lei”: 
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9.4.2.1.1 Quando S/A: balanço patrimonial devidamente registrado na 
Junta Comercial e publicado em Diário Oficial e em jornal de grande 
circulação editado na localidade em que está situada a sede da 
companhia, conforme o caput do art. 289 e o § 5º da Lei nº 6.404/76; 
9.4.2.1.2 Quando outra forma societária: balanço patrimonial 
consolidado, assinado por titular da empresa e pelo contador, devendo 
ser apresentado comprovante de registro na Junta Comercial ou em 
Cartório de Títulos e Documentos, conforme sua natureza jurídica, ou 
autenticado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 
(Decreto nº 8.683/2016); 
9.4.2.1.3 Caso a empresa seja optante pelo Simples ou Lucro 
Presumido, deverá apresentar o respectivo Termo de Opção. 

9.4.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada no 
resultado da aplicação das fórmulas abaixo. A comprovação de patrimônio líquido 
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, será exigida 
no caso de o licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). 
Os licitantes deverão apresentar documento onde fique demonstrado a aplicação 
das fórmulas abaixo: 

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ------------------------------------------------------------ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
Ativo Total 

SG = ------------------------------------------------------------ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
Ativo Circulante 

LC = ------------------------------------------------------------ 
Passivo Circulante 

 
9.5 Regularidade Fiscal: 

9.5.1. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 
mediante a apresentação de certidão expedida pela Receita Federal do Brasil 
relativo a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como contribuições 
previdenciárias e de terceiros (Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa); 
9.5.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou do Distrito Federal, 
da sede do licitante; 
9.5.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do local da sede do 
licitante (exceto pessoas jurídicas estabelecidas no Distrito Federal), mediante a 
apresentação de certidão expedida pelo órgão fazendário competente; 
9.5.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(CRF/FGTS); 
9.5.5 As certidões acima poderão ser emitidas pela internet, desde que sua 
validade possa ser confirmada no sitio eletrônico do órgão responsável pela 
emissão. 
 

9.6 Qualificação Técnica: 
9.6.1 O licitante deverá comprovar aptidão para desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta 
licitação, mediante apresentação de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade 
técnica comprovando que o licitante tenha fornecido solução de nuvem privada 
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definida por software e hardware, para empresas ou organizações públicas ou 
privadas, de modo satisfatório. 

9.6.2.1 O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) 
se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal 
e/ou secundária especificadas no contrato social registrado na junta comercial 
competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal 
do Brasil – RFB; 
9.6.2.2 O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica deverá(ão) ser emitido(s) 
em papel timbrado do atestante, contendo as seguintes informações: nome 
da empresa, razão social, CNPJ, nome completo do responsável pelas 
informações, período de realização do serviço, objeto contratual e 
manifestação quanto à qualidade e/ou satisfação do fornecimento. O objeto 
deve estar descrito detalhadamente, sendo compatível em características e 
prazos com os serviços a serem contratados; 
Obs.: Na hipótese do(s) atestado(s) apresentado(s) não contemplar(em) 
alguma(s) das informações requeridas no item 9.6.2.1, o licitante deverá 
juntar, também, outro(s) documento(s) comprobatório(s), por exemplo: 
contrato e/ou nota fiscal, que ateste(m) a(s) exigência(s) requerida(s); 
9.6.2.3 Não serão considerados válidos atestados ou certificados emitidos 
por empresas privadas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 
proponente. Consideram-se como empresas pertencentes ao mesmo grupo 
aquelas controladas ou controladoras da proponente ou que possuam em seu 
quadro pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica como sócia. 

9.6.2 Para a execução dos serviços a licitante deverá apresentar uma equipe com 
qualificação necessária à execução das atividades, de acordo com o Lote, 
composta por, no mínimo: 

9.6.2.1   2 (dois) profissionais certificados pelo fabricante das soluções 
fornecidas na administração da camada de abstração de processamento; 
9.6.2.2   2 (dois) profissionais certificados pelo fabricante das soluções 
fornecidas na administração da camada de abstração de comutação; 
9.6.2.3   2 (dois) profissionais certificados pelo fabricante das soluções 
fornecidas na administração da rede do lote 2; 
9.6.2.4 2 (dois) profissionais certificados pelo fabricante das soluções 
fornecidas na administração da camada de abstração de armazenamento de 
dados. 
Observação: O vínculo de trabalho dos referidos profissionais com o licitante 
deverá ser comprovado no momento da assinatura do contrato de prestação 
dos serviços, por meio de registro na carteira profissional, contrato de 
prestação de serviço laboral, ou contrato social, juntamente com o(s) 
atestado(s) de experiência de tal(is) profissional(is).  

 
9.7 Declarações: 

9.7.1 Declaração de regularidade no Ministério do Trabalho, em cumprimento ao 
disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme abaixo: 

 

Eu, (nome completo), inscrito no CPF sob n.º ............., representante legal da empresa (razão social), 
localizada na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ........, DECLARO, sob as penas da 
Lei, que a referida empresa encontra-se em situação regular no Ministério do Trabalho no que se 
refere à observância do disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República Federativa 
do Brasil. 
Portanto, não concede trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e qualquer 
trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
Por ser a expressão da verdade, assino a presente. 
Local, data, assinatura e identificação do representante legal da empresa. 
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9.7.2 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter 
benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos 
benefícios, deverão apresentar a declaração, conforme abaixo 
 

Eu, (nome completo), inscrito no CPF sob n.º ............., representante legal da empresa (razão social), 
localizada na (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ........, DECLARO sob as penas da 
Lei, que a mesma é considerada (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos da Lei 
Complementar n.º 123/2006, cujos termos conheço na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os 
direitos previstos na referida Lei. 
Por ser a expressão da verdade, assino a presente. 
Local, data, assinatura e identificação do representante legal da empresa. 

 
9.7.2.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
toda a documentação exigida acima, para efeito de habilitação. Os 
documentos relativos à Regularidade Fiscal deverão ser apresentados, 
mesmo que apresentem alguma restrição; 
9.7.2.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 
será assegurado à microempresa ou à empresa de pequeno porte o prazo de 
5 (cinco) dias úteis para sua regularização. O termo inicial corresponderá ao 
momento em que o licitante for declarada vencedora do certame, podendo ser 
prorrogado por igual período a critério da ABDI; 
9.7.2.3 A não apresentação da documentação, no prazo mencionado no item 
acima, implicará na decadência do direito de contratação, sendo facultado a 
ABDI convocar os licitantes remanescentes, na sua ordem de classificação 
para apresentação de propostas. 

 
9.8 Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição 
aos documentos exigidos. 
 
9.9 Os documentos deverão estar dentro do prazo de validade neles consignados, salvo 
quanto aos documentos de qualificação técnica (atestados), que são havidos por 
permanentes.  

9.9.1 Não havendo referência quanto ao prazo de validade dos documentos, serão 
eles considerados válidos por 90 (noventa) dias, contados na forma do Código Civil.  

 
9.10 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
9.11 A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens anteriores ou a 
sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade e quantidades estipuladas, 
implicará na automática inabilitação do licitante. 
 
9.12 Quando do julgamento da habilitação, o Sr. Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, bem como suprir a 
omissão de eventuais documentos de regularidade fiscal, mediante consulta via internet em 
sites oficiais que emitam certidões on line via internet, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

9.12.1 As diligências mencionadas no item 9.12 ficarão prejudicadas caso o 
acesso via internet esteja indisponível, por qualquer motivo que seja, ou as 
informações contidas nos referidos sites não sejam suficientes para atestar a 
regularidade fiscal do licitante, no momento da sessão pública, fato que ensejará a 
inabilitação da empresa e regular prosseguimento da sessão pública. 
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9.12.2 Adverte-se que alguns municípios, contudo, não propiciam à sociedade 
consultas de regularidade fiscal e cadastro fiscal via internet, hipótese na qual se 
tornará inviável o saneamento de eventuais falhas, erros ou omissões. 

 
10.  DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 
 
10.1 Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 23h59m do dia 
05/06/2018, exclusivamente por meio do endereço http://licitacoes.caixa.gov.br, conforme 
passo a passo a seguir: “Acesso ao Sistema” “Se você é licitante, faça login aqui: 
acessar” “entrar” “Outras ações” “Questionamento” selecionar no campo “Atividade” 
o presente Pregão Eletrônico Digitar ou anexar Arquivo e “Enviar Questionamento”. 
 
10.2 Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até 23h59m do dia 
05/06/2018, exclusivamente por meio do endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, 
conforme passo a passo a seguir: “Acesso ao Sistema” “Se você é licitante, faça login 
aqui: acessar” “entrar” “Outras ações” “Impugnação” selecionar no campo 
“Atividade” o presente Pregão Eletrônico Digitar ou anexar Arquivo e “Enviar”. 
 
10.3 O Pregoeiro, auxiliado pela área técnica, se for o caso, decidirá sobre a impugnação 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
10.4 Acolhida a impugnação contra este ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
 
10.5  Após a divulgação do(s) licitante(s) vencedor(es), o interessado poderá se 
manifestar, motivadamente, no prazo de até 30 (trinta) minutos a partir da comunicação pelo 
sistema, sobre a intenção de RECORRER contra o resultado do certame, devendo, 
obrigatoriamente, ser registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico 
disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br – na “Área do Licitante”  efetuar o 
login no sistema por meio da opção “Acesso ao Sistema”  selecionar “Se Você é Licitante, 
faça login aqui: Acessar”  escolher a opção “Intenção de Recurso” localizada no quadro 
“Outras Ações”. 

10.5.1 Ao recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita 
pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 2 (dois) dias para apresentação das 
razões do recurso, facultando aos demais licitantes a oportunidade de apresentar 
contrarrazões em igual período a partir do término do prazo da recorrente, senda 
assegurada aos proponentes vista aos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses. 

 
10.6 O(s) recurso(s) e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio 
eletrônico, no endereço citado no item 10.5. 
 
10.7 A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo estabelecido no item 10.5, 
importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o 
objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
10.8 Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos 
casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir 
ao recurso interposto eficácia suspensiva. 
 
10.9 Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://licitacoes.caixa.gov.br/
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/
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10.10 Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data 
final da interposição de contrarrazões.  
 
10.11 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
interessados, por meio de comunicação por e-mail.  
 
11 DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
11.1 Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, com a (s) 
licitante (s) que tiver (em) ofertado o menor preço por lote, no prazo de cinco (5) dias úteis, a 
contar da convocação efetuada pela ABDI, mediante envio de ofício por fax e e-mail. 
 
11.2 As despesas e providências inerentes à assinatura da Ata serão de total 
responsabilidade da licitante vencedora. 
 
11.3 O convocado deverá providenciar para assinatura da Ata: 

11.3.1 Carta indicando o responsável pela assinatura da Ata contendo o nome 
completo, número da cédula de identidade – RG e do Cadastro Nacional de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CNPF/MF.  

11.3.2 Estatuto ou Contrato Social da empresa caso tenha havido alteração após a 
data da abertura da licitação. 

11.3.3 Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma 
reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando o 
assinante não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou 
contrato social. 

 
11.4 Caso a licitante vencedora venha a recusar-se, sem justificativa aceita pela ABDI, a 
assinar a Ata dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á às 
sanções cabíveis, reservando-se à ABDI o direito de, independentemente de qualquer aviso 
ou notificação, convocar as licitantes remanescentes ou revogar a licitação. 
  
11.5 Na convocação das licitantes remanescentes, será observada a classificação final da 
licitação. 
  
11.6 As licitantes remanescentes convocadas na forma do subitem anterior se obrigam a 
atender à convocação e a assinar a Ata no prazo fixado pela ABDI, ressalvados os casos de 
vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de 
recusa. 
 
12 DA VALIDADE, DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
12.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação para restabelecer a 
relação entre os encargos do contratado e a remuneração dos produtos, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou 
ainda de redução dos preços praticados no mercado. 
 
12.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no item anterior, a ABDI, se 
julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 
 
12.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado e definido o novo preço 
máximo a ser repactuado pela ABDI, o fornecedor registrado será convocado para alteração 
do preço da Ata, mediante aditamento.  
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12.4 O prazo de vigência da Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que pesquisa de mercado 
demonstre que o preço se mantém vantajoso. 
 
13 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR 
 

13.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 
 
Por inciativa da ABDI, quando: 

13.1.1 o Fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste 
se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
13.1.2 o Fornecedor perder qualquer condição de habilitação ou qualificação 
técnica exigida no processo licitatório; 
13.1.3 o Fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 
Registro de Preços; 
13.1.4 o Fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo 
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
13.1.5 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, ou nos pedidos dela 
decorrentes. 
 

A pedido, quando: 
13.1.6 comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
13.1.7 o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo 
do material. 

 
13.2 Em qualquer das hipóteses acima, respeitados os princípios do contraditório e da 
ampla defesa, a ABDI fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 
informará aos Fornecedores a nova ordem de registro. 
 
13.3 A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada 
automaticamente:  

13.3.1 por decurso de prazo de vigência; ou  
13.3.2 quando não restarem fornecedores registrados. 

 
14 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
14.1 O fornecimento do material será realizado por solicitação da ABDI, observadas as 
especificações e condições de entrega previstas no Termo de Referência – Anexo I, 
mediante Autorização de Fornecimento – Anexo IV. 
 
15 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser objeto de adesão por outros serviços sociais 
autônomos, conforme previsto no Art. 38-B do Regulamento de Licitações e Contratos da 
ABDI. 
 
16. DA VISTORIA 
 
16.1 As empresas interessadas poderão realizar vistoria técnica nas instalações do INPI, 
localizada na Rua Francisco de Souza e Mello, 22, Cordovil, Rio de Janeiro-RJ, CEP 21010-
410, de forma a obter pleno conhecimento dos serviços a serem prestados, do ambiente 
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operacional bem como obter todas as informações necessárias à formulação da sua 
proposta de preços. 

16.1.1 Os licitantes poderão realizar a vistoria técnica durante o período 
compreendido entre a data de publicação do Edital e até o dia útil anterior à data 
prevista para a abertura das propostas, no horário de 9h às 12h e 14h às 18h, 
agendando previamente pelo telefone (21) 3037-3447, obedecendo os horários 
supracitados. 
16.1.2 Ao final da vistoria técnica será emitido o Atestado de Vistoria, em 2 (duas) 
vias, assinado pela Coordenação de Tecnologia da Informação da Contratante e 
pelo responsável do licitante, declarando ter conhecimento detalhado dos locais de 
realização dos serviços, das condições técnicas e ambientais. 
16.1.3  A empresa que optar por NÃO REALIZAR a vistoria aceitará, tacitamente, 
todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e assumirá toda e 
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da 
omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame. 

 
17 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
17.1 Decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatório será 
submetido à Presidência da ABDI, para que se proceda à devida homologação e 
consequente adjudicação do objeto licitado à licitante vencedora. 
 
17.2 O objeto desta licitação será adjudicado à licitante que obtiver a melhor classificação 
segundo os critérios fixados neste Edital e seus Anexos. 

 
18 ORÇAMENTO, PAGAMENTO E VIGÊNCIA 
 
18.1 As despesas decorrentes da execução da futura Ata de Registro de Preços correrão 
à conta do (Orçamento Geral da ABDI, contabilizadas no CTI 01 – Coordenação de 
Tecnologia da Informação. 
 
18.2 As condições de pagamento estão previstas na20.1.3 Anexo III – Minuta  Ata de 
Registro de Preços, Anexo III deste Edital, consoante os preços estabelecidos na Proposta 
de Preço da adjudicatária.  
 
18.3 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. 
 
19 PENALIDADES 
 
19.1 As licitantes deverão observar rigorosamente as condições estabelecidas neste 
Edital e em seus Anexos, sob pena de lhes serem aplicadas as seguintes penalidades:  

19.1.1 Durante a fase da licitação:  
19.1.1.1 multa de 1% (um por cento) do preço global da proposta, ao dia 
de atraso em assinar a Ata de Registro de Preços, até o limite de 5% (cinco 
por cento); 
19.1.1.2 perda do direito à contratação caso não compareça para assinar a 
Ata de Registro de Preços após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias a partir 
da convocação, sem apresentação de justificativas motivadas submetidas à 
análise e aceitação da ABDI, acompanhado de multa de 10% (dez por 
cento) do preço global da proposta; e 
19.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e de 
contratar com a ABDI, por até 2 (dois) anos. 

19.1.2 Durante a execução contratual: 
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19.1.2.1 Por descumprimento das obrigações previstas na Ata de Registro 
de Preços (Anexo III) deste Edital. 

 
19.2 Ficará impedida de licitar e de contratar com a ABDI pelo prazo de até 2 (dois) anos, 
garantida  a ampla defesa, a licitante que: 

19.2.1 não assinar injustificadamente a Ata de Registro de Preços, quando 
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 
19.2.2 apresentar documentação falsa; 
19.2.3 não mantiver sua proposta; 
19.2.4 comportar-se de modo inidôneo; e 
19.2.5 outros, a critério da ABDI. 

 
19.3 A licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia, 
decorrido esse prazo ou caso não sejam acolhidas as razões da defesa, será aplicada a 
penalidade. 
 
19.4 Comprovado impedimento ou reconhecida a força maior e o caso fortuito 
devidamente justificado e aceito pela ABDI, a licitante vencedora ficará isenta das 
penalidades acima mencionadas. 
 
20 ANEXOS  
 
20.1 Integram este Edital e dele são partes integrantes: 

20.1.1 Anexo I – Termo de Referência;  
20.1.2 Anexo II – Modelo de Apresentação da Proposta de Preço; 
20.1.3 Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços; e 
20.1.4 Anexo IV – Minuta da Autorização de Fornecimento 
 

21 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

21.1 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
21.2 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
de documentos relativos a esta licitação. 
 
21.3 Fica assegurado à ABDI o direito de cancelar a licitação, por razões de interesse da 
instituição, devidamente justificadas, antes da assinatura do Contrato. 
 
21.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a sanar, esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, que não alterem a substância das propostas, fixando-se prazos para atendimento 
pelo licitante, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão, salvo o disposto no item 9.12. 

 
21.5 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na ABDI. 
 
21.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direto à contratação; 
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21.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança jurídica 
do futuro Contrato. 
 
21.9 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por 
conveniência da ABDI ou por qualquer fato superveniente, o que será comunicado aos 
interessados formalmente pelo Pregoeiro. 
 
21.10 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital e seus Anexos, será o de 
Brasília – Distrito Federal, com expressa renúncia aos demais, por mais privilegiado que 
seja. 

 
Brasília (DF), 18 de maio de 2018.  

 
 
André Santa Rita Pereira 
Pregoeiro 
 


