Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Gestão de Licitações
Divisão de Licitações

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017
PESSOA JURÍDICA:
ENDEREÇO:
CNPJ DA PESSOA JURÍDICA:
TELEFONE(S):
FAX:

E-MAIL:

PESSOA DE CONTATO:
CELULAR DA PESSOA DE CONTATO:
CONTATO EM BRASÍLIA (caso haja) NOME:
TELEFONE/FAX:
Obs.: Preenchimento com “letra de forma”.
Caso o Edital e demais anexos sejam retirados no balcão da CGCC/SAA, os
valores das respectivas cópias xerográficas serão cobradas mediante
pagamento via GRU, consoante informações abaixo, ao custo do valor unitário
de R$ 0,15 (quinze centavos) por página.
A retirada da GRU se dará por meio do site www.stn.fazenda.gov.br, clicando
no link SIAFI – Sistema de Administração Financeira/Guia de Recolhimento da
União/Impressão – GRU Simples. É necessário o preenchimento dos dados
obrigatórios solicitados no formulário.
Unidade Favorecida: Código 150002 – Gestão: 00001 – Recolhimento: Código
68888-6 – Referência 83. O Edital também poderá ser obtido por meio dos
sítios www.comprasnet.gov.br e www.mec.gov.br, gratuitamente.
ATENÇÃO: Os interessados que retirarem o edital pela Internet DEVERÃO
ENCAMINHAR ESTE TERMO DE RETIRADA, devidamente preenchido, ao
Pregoeiro, por meio do fax nº (61) 2022-7041 ou pelo e-mail cpl@mec.gov.br.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos, impugnações, recursos
administrativos e demais avisos serão divulgadas na página web do MEC, no
endereço www.mec.gov.br, opção “Acesso à informação > Licitações e
Contratos>
Pregão
7/2017,
bem
como
no
portal
COMPRASGOVERNAMENTAIS www.comprasgovernamentias.gov.br, ficando
as licitantes obrigadas a acessá-las para obtenção das informações prestadas
pelo Pregoeiro.
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EDITAL
Data de abertura: 20.2.2017 às 8h45min
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
SRP?
Exclusiva ME/EPP?
Reserva de quota
Nº do processo
ME/EPP?
☐ Sim ☒ Não
☐ Sim ☒ Não
23000.042066/2016-48
☐ Sim ☒ Não
Objeto: Contratação de empresa para a
Margem de preferência?
prestação de serviço de suporte técnico e
☐ Sim ☒ Não
garantia para Solução de Firewall, com
manutenção preventiva e corretiva, bem como
com reposição de peças, aquisição de licenças Decreto 7.174?
e serviços de operação assistida a fim de ☒ Sim ☐ Não
atender as necessidades do Ministério da
Educação – MEC, conforme condições e
especificações estabelecidas no Termo.
Pregão Eletrônico nº 7/2017

Valor total estimado
R$ 1.512.339,45 (um milhão, quinhentos e
doze mil, trezentos e trinta e nove reais, e
quarenta centavos).
Prazo para envio da
proposta/documentação:
3 (três) horas após a convocação do pregoeiro

Vistoria?
☐
Obrigatória
☒
Facultativa ☐ Não se
aplica

Amostra/Demonstração?
☐ Sim ☒ Não

ITENS

Acompanhe
as
sessões
públicas
dos
Pregões
do
MEC
pelo
endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em
andamento > Cód. UASG 150002”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no
Comprasnet e também no endereço www.mec.gov.br, opção Acesso à informação – Licitações e
Contratos
Referência para elaboração das propostas – Anexo I do Edital
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2017.
(Processo Administrativo n.° 23000.042066/2016-48)
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO,
por
meio
da
SUBSECRETARIA
DE
ASSUNTOS
ADMINSITRATIVOS – SAA – UASG - 150002, sediado na Esplanada dos
Ministérios, Bloco L – Ed. Sede e Anexos, CEP 70047-900, realizará licitação,
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002; Decreto nº 2.271/1997;
Decreto nº 5.450/2005; Decreto nº 7.746/2012; ; Instrução Normativa SLTI nº
04/2014 e suas alterações; e Tribunal de Contas da União – TCU – Plenário
Acórdão nº 1233/2012; Decreto nº 7.892/2013, aplicando–se, subsidiariamente,
no que couber, as disposições contidas no Decreto nº 8.538, de 06/10/2015; Lei
n° 8.078, de 11/09/1990; Lei Complementar nº 123, de 14/09/2006 e
atualizações, Decreto nº. 7.203/2010; Súmula Vinculante nº 13/STF; e Portaria
Ministerial nº 120, de 09 de março de 2016, publicada no DOU, em 10 de março
de 2016 que institui o rito do processo administrativo de apuração de
responsabilidades dos fornecedores no âmbito do Ministério; Decreto nº
7.174/2010 que regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e
automação pela administração pública federal, direta ou indireta, pelas
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público e pelas demais
organizações sob o controle direto ou indireto da União; Decreto nº 7.903/2013
que estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas
no âmbito da administração pública federal para aquisição de equipamentos de
tecnologia da informação e comunicação que menciona; Decreto nº 8.194/2014
que estabelece a aplicação de margem de preferência em licitações realizadas
no âmbito da administração pública federal para aquisição de equipamentos de
tecnologia da informação e comunicação, para fins do disposto no art. 3º da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Portaria nº 1054/2011 que aprova a Política
de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC no âmbito do
Ministério; Resolução Nº 03, de 27 de agosto de 2013 - Normas deliberadas
pelo Comitê de Segurança da Informação e Comunicações do Ministério da
Educação, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 20/02/2017
Horário: 08h45min
Local: Portal de Compras do Governo Federal –
www.comprasgovernamentais.gov.br
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1. DO OBJETO.
1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviço de suporte técnico
e garantia para Solução de Firewall, com manutenção preventiva e corretiva,
bem como com reposição de peças, aquisição de licenças e serviços de
operação assistida a fim de atender as necessidades do Ministério da
Educação – MEC, conforme condições e especificações estabelecidas no
Termo de Referência.
1.2. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL,
observadas as exigências contidas neste Edital e em seus Anexos quanto
às especificações do objeto.
1.2.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:
•

ANEXO I - Termo de Referência (Encartes A a H);

•

ANEXO II – Minuta de Contrato.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
2.1 A despesa decorrente da contratação correrá a conta do Programa de
Trabalho consignado ao MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC no Orçamento
Geral da União para o exercício de 2017, Elemento de Despesa 44.90.39 Aquisição de Software, subelemento 93 (itens 1 a 3) e Elemento de Despesa
33.90.39, - Serviço de Terceiros/Pessoa Jurídica, subelemento 27 (item 4), que
constarão da respectiva Nota de Empenho.
2.2 A contratação para os exercícios subsequentes estarão submetidas à
dotação orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade,
a ser consignada ao Órgão na Lei Orçamentária da União.
3. O CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do
Governo
Federal
–
Compras
Governamentais,
no
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo
interessado.
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3.3. A licitante deverá credenciar-se previamente perante o provedor do sistema
eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. O credenciamento da
licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de registro atualizado no
SICAF.
3.4. O cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer
unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da
República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do
Sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizadas nas Unidades da
Federação.
3.5. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.6. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou
ao órgão promotor desta licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.7. A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública, considerando que o credenciamento junto ao provedor do sistema
implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma
eletrônica.
3.8. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
4.2. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
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4.2.1.
Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.2.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte.
4.2.2.
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;
4.2.3.
Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.2.4.
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 7º, XXXIII,
da Constituição;
4.2.5.
Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a
inabilitação do licitante.
4.5. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.5.1.
Sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concordata ou insolvência, concurso de credores, em processo de
dissolução ou liquidação;
4.5.2.
Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;
4.5.3.
Suspensos do direito de licitar e impedidos de contratar com o
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, durante o prazo da sanção aplicada;
4.5.4.

Impedidos de licitar e de contratar com a União;

4.5.5.
Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até
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que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade;
4.5.6.
Inscritos no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS);
4.5.7.
Reunidos em consórcio qualquer que seja sua forma de
constituição;
4.5.7.1. No que se refere à vedação de consórcio, cabe mencionar
que se trata de faculdade da Administração constante do art. 33,
caput, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que o objeto é comercializado
por várias empresas do ramo, sendo desnecessária a formação de
consórcio para o cumprimento das obrigações de fornecimento.
4.5.8. Contendo, entre seus sócios, servidor do Ministério da Educação;
4.5.9. Com objeto social que não seja pertinente e compatível em face do
objeto desta licitação;
4.5.10. Como 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;
4.5.11. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente.
4.5.12. Que estejam proibidas de participar de licitações públicas e de
celebrar contratos administrativos com a Administração Pública.
4.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a
inabilitação do licitante.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA.
5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento.
5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.
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5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as
propostas apresentadas.
5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, dos
seguintes campos:
5.6.1. Valor (anual, total) do item da proposta, em algarismo, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no
mercado, considerando as quantidades constantes no Termo de
Referência.
5.6.2 Descrição clara do objeto, observadas as especificações constantes
do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sem conter alternativas de
preço de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de
um resultado.
5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços,
apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e
Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
5.9. O imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL-, que não podem ser repassados à
Administração, não serão incluídos na proposta de preços apresentada.
5.9.1.
A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de
eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta;
5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
Página 8 de 40

Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Gestão de Licitações
Divisão de Licitações

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste
Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
6.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.
6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.6.1 O lance deverá ser ofertado pelo menor valor global.
6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
6.8.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances enviados
pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos;
6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
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6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
6.11. Após a abertura da sessão do pregão não caberá desistência da
proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo
Pregoeiro.
6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do
Pregoeiro aos participantes.
6.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do
Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.15. 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.
6.16. 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 as empresas de pequeno
porte participantes, procedendo à comparação 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 arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.17. Nessas condições, 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.
6.18. 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.
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6.19. Caso a microempresa ou a 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.
6.20. As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação
e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.
6.21. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate.
Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de
apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação.
7. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 e DECRETO Nº 8.538/2015.
7.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006).
7.2. Na fase de habilitação deverá ser apresentada e conferida toda a
documentação e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual
período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.2.1. A declaração de vencedor de que trata este subitem acontecerá no
momento imediatamente posterior à fase de habilitação, conforme
estabelece o art. 4º, inciso XV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
7.2.2. A prorrogação do prazo previsto neste subitem deverá ser
concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser
que exista urgência na aquisição ou prazo insuficiente para o empenho,
devidamente justificado.
7.2.3. A não-regularização da documentação, no prazo supracitado,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
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facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para fornecimento do material, ou revogar a licitação (art.
43 § 2º da Lei Complementar nº 123/2006).
7.3. A comprovação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será por
meio da apresentação do Registro de Empresas Mercantis ou do Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, original ou cópia autenticada.
8. DA NEGOCIAÇÃO E DO ENVIO DO ANEXO
8.1 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.
8.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da melhor proposta
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública ou,
quando for o caso, após negociação e decisão acerca do valor.
8.3 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes das previstas neste Edital.
8.3.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
8.3.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.4 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
8.5 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.6 A proposta de preços melhor classificada, ajustada ao lance final,
juntamente com as planilhas constantes no Encarte A do do Termo de
Referência Anexo I deste Edital, devidamente preenchidas e com os
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documentos exigidos para habilitação (item 10), deverão ser
encaminhadas ao Pregoeiro pelo Sistema Comprasgovernamentais,
através da opção Acesso Seguro > Login e Senha > Serviços aos
Fornecedores > Pregão Eletrônico > Enviar Anexo, no prazo de 3 (três)
horas (conforme previsão contida na Instrução Normativa nº 1, de
26/03/2014), contados a partir da convocação, sob pena de recusa da
proposta.
8.6.1 Excepcionalmente, em caso de impossibilidade pelo sistema, e
devidamente informado no chat, conforme Acórdão TCU 1343/2015, os
documentos relacionados no item 8.6 poderão ser encaminhados para o email cpl@mec.gov.br. Estes serão disponibilizados, de forma transparente
aos demais licitantes, no sítio eletrônico do MEC, no endereço
www.mec.gov.br através da opção “Acesso à Informação > Licitações e
Contratos > Licitações do Portal MEC > Pregão Eletrônico nº 7/2017.
8.7 No caso de não envio dos anexos no prazo estipulado acima, a proposta
será recusada e será convocada a próxima licitante, na ordem de classificação,
para envio da proposta e dos documentos exigidos para habilitação, no prazo
estipulado no item 8.6.
8.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
8.9 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados
na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no
mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das
categorias envolvidas na contratação.
8.10 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no
prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço
proposto.
8.12. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar documentação
solicitada ou anexos de propostas, será desclassificado e sujeitar-se-á às
sanções administrativas cabíveis, nos termos do artigo 7º da lei nº 10.520/2002.
8.13 Caso vença a licitação, a empresa deverá manter o endereço atualizado
junto à Administração.

Página 13 de 40

Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Gestão de Licitações
Divisão de Licitações

9. DO JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1 Encerrada a etapa de lances e ordenadas as ofertas, após verificação de
possível empate, o Pregoeiro examinará, imediatamente, aceitabilidade quanto
ao objeto e ao valor apresentado pela primeira classificada, a sua
exequibilidade, decidindo motivadamente a respeito, bem como quanto ao
cumprimento das especificações do objeto.
9.2 Serão desclassificadas as propostas das licitantes que estejam em
desacordo com os requisitos estabelecidos neste Instrumento Convocatório e
seus anexos, que deixem de atender às exigências nele contidas, apresentem
irregularidades insanáveis e que se oponham a quaisquer dispositivos legais
vigentes.
9.3 Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja superior ao
valor estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.
9.4 O preço unitário dos itens não poderá ser superior ao estabelecido no Item
8 do Termo de Referência.
9.5 Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
9.5.1 comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da
contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
9.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo
das enumeradas no §3º, do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
9.7 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da
proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não
sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização
de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
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9.8 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
9.9 Na hipótese de a proposta ou o lance de menor valor não ser aceito ou se
o licitante detentor do menor lance desatender às exigências para habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação,
segundo o critério de menor preço global, e assim sucessivamente até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Nessa hipótese, o
Pregoeiro poderá ainda negociar com a licitante para obter preço melhor.
9.10 Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento
diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos
Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no
exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n°
123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo
diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.
9.10.1 Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta
também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos
valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da
sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que tratam o artigo 3°, §§ 9°-A e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
9.10.2 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de
extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente
recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes.
9.11 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro
de pessoal do Ministério da Educação – MEC ou, ainda, de pessoas físicas ou
jurídicas estranhas a ele para orientar sua decisão.
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9.12 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10. DA HABILITAÇÃO.
10.1 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores
– SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos
arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
2, de 2010.
10.2 Todos os documentos constantes do demonstrativo do SICAF devem
estar dentro do período de validade. Na hipótese de alguma certidão se
encontrar vencida no referido sistema, o licitante deverá encaminhar,
juntamente com a documentação complementar exigida no item 10.6,
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital,
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
10.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.
10.4 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido
pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a
seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal
e trabalhista, nas condições seguintes:
10.4.1 Habilitação jurídica:
10.4.1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis;
10.4.1.2 Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa
individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
10.4.1.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual –
MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual
CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
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aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.4.1.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno
porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro
Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio
DNRC;
10.4.1.5 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
10.4.1.6 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;
10.4.1.7 Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
10.4.1.8 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade
empresária estrangeira em funcionamento no País;
10.4.1.9 Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
10.4.2

Regularidade fiscal e trabalhista:
10.4.2.1
Jurídicas;

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas

10.4.2.2
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 Dívida Ativa da União, por elas
administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº
6.106/07);
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10.4.2.3
(INSS);

Prova de regularidade com a Seguridade Social

10.4.2.4
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS);
10.4.2.5
Prova de inexistência de débitos inadimplidos
perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada
pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.4.2.6
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes
Estadual/Distrital, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
10.4.2.7
Prova de inscrição e a regularidade perante a
Fazenda Estadual ou Distrital, nos termos do art. 29, II e III da
Lei nº 8.666/93;
10.4.2.8
Caso o fornecedor seja considerado isento dos
tributos estaduais/distritais/municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Estadual/Distrital/municipal do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma
da lei;
10.4.2.9
Caso o licitante detentor do menor preço seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa, deverá apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação;
10.4.2.10 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do
domicílio ou sede do licitante.
10.4.2.11 Em obediência ao Decreto 8538/2015, na hipótese
de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o caput, será assegurado prazo
de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
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parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.4.2.12 A existência de restrição relativamente à
regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
10.4.3 Quanto à Habilitação econômico-financeira, todas as empresas
deverão comprovar o seguinte:
10.4.3.1
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 encerrados
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
10.4.3.2 O balanço patrimonial deverá estar assinado por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
10.4.3.3 As empresas constituídas no exercício em curso deverão
apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário
contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;
10.4.3.4
Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1;
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------;
Passivo Circulante
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10.4.3.5 Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratação, por meio da
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, apresentados na forma da lei, 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 sessão pública de abertura do processo
licitatório
10.4.3.6 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do
domicílio da pessoa física.
10.4.3.7 A licitante deverá encaminhar o 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 e os quesitos estabelecidos nos subitens
10.4.3.4 e 10.4.3.5 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, segundo as regras abaixo:
10.4.3.7.1 Para as sociedades empresariais em geral, o
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis
deverá ser registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou do domicílio do licitante (ou órgão
equivalente), acompanhado de cópia do termo de
abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi
extraído (art. 5º, § 2º, do Decreto-Lei nº 486/69);
10.4.3.7.2 Para as sociedades anônimas regidas pela
Lei nº 6.404/76, o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis deverão ser registrado ou
autenticado na Junta Comercial (ou órgão equivalente)
da sede ou domicílio do licitante e publicado em Diário
Oficial e em Jornal de grande circulação (art. 289, caput
e § 5º, da Lei nº 6.404/76);
10.4.3.7.3 Para as sociedades simples, o balanço
patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser
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registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede; caso a sociedade simples adote um
dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às
normas fixadas para as sociedades empresárias,
inclusive quanto ao registro na Junta Comercial;
10.4.3.7.4 O balanço patrimonial e as demonstrações
contábeis deverão estar assinados por contabilista,
devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade e pelo proprietário licitante.
10.4.3.7.5 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, com a assinatura do
responsável por sua contabilidade e do sócio-gerente,
devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou do domicílio do licitante (ou órgão
equivalente):
10.4.3.7.6 Balanço de abertura – sociedades sem
movimentação; e
10.4.3.7.7 Balanço intermediário – sociedades com
movimentação (mês anterior ao da data fixada para
abertura desta licitação).
10.4.3.7.8 Na habilitação em licitações para o
fornecimento de bens para pronta entrega ou para a
locação de materiais, não será exigida da microempresa
ou da empresa de pequeno porte a apresentação de
balanço patrimonial do último exercício social.
10.5 Quanto à Qualificação Técnica todas as licitantes deverão:
10.5.1

A proponente deverá apresentar:
10.5.1.1

Habilitação técnica: Atestado(s) de Capacidade
Técnica (ACT) em nome da licitante, expedido(s)
por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou
privado, que comprove fornecimento compatível
com a solução de TI constante deste Termo de
Referência, conforme características e prazos
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exigidos, e de modo a atender aos seguintes
requisitos:

10.5.2

10.5.1.2

Comprovar que prestou serviços de manutenção e
suporte, com reposição de peças ou que forneceu
a solução de Firewall do fabricante Fortinet, com
manutenção e suporte técnico com reposição de
peças, de no mínimo dois sistemas em cluster
com duas interfaces de 10GBps, pelo período de
no mínimo 24 meses.

10.5.1.3

No(s) atestado(s) deve estar explícito: a
organização que está fornecendo o atestado, o
responsável pelo setor encarregado do objeto em
questão, o número dos contatos e e-mail para
realização de diligência e a especificação dos
serviços executados ou em execução.

10.5.1.4

JUSTIFICATIVA DA RELEVÂNCIA TÉCNICA: o
Atestado de Capacidade Técnica (ACT) tem por
objetivo avaliar a experiência do licitante na
execução de contratação pertinente e compatível
com o objeto da licitação, tanto em características
quanto em quantidades. A quantidade solicitada
nos atestados acima relacionados é justificável
em razão do ambiente de tecnologia da
informação do MEC. O quantitativo é considerado
razoável
e
plenamente
compatível
com
características e prazos para demonstrar a
capacidade do futuro fornecedor em prestar a
integralidade dos serviços, nos termos do Inciso II,
art. 30 da Lei 8.666/93.

10.5.1.5

A CONTRATANTE tem por princípio crer na
veracidade das informações prestadas pelas
licitantes, entretanto, estas ficam inteiramente
cientes das punições legais e cabíveis no caso de
informações prestadas que não condizem com a
realidade, podendo a Administração, por meio da
atuação de seus servidores, diligenciar junto à
pessoa jurídica que emitiu o Atestado de
Capacidade Técnica para atestar sua veracidade.

Conforme previsto na Lei nº 8.666/93, no art. 43 § 3°, os
Atestados de Capacidade Técnica apresentados poderão
ser objeto de diligência a critério do CONTRATANTE, para
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verificação de autenticidade de seu conteúdo, para tanto, os
atestados devem conter informações (nome, telefone, email) do responsável pela assinatura do atestado.
10.5.3 Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e
o apurado em eventual diligência, além da desclassificação
no processo licitatório, fica sujeita a licitante às penalidades
cabíveis.
10.5.4 Os atestados deverão conter:
a) Razão Social, CNPJ e Endereço Completo da Empresa emitente;
b) Objeto do contrato;
c) Local e data de emissão;
d) Identificação do responsável pela emissão do atestado;
10.5.5 O licitante disponibilizará, caso seja solicitado pelo Pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, caso seja demandado, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante
e local em que forem prestados os serviços.
10.5.6 O Pregoeiro poderá solicitar, na forma de diligência, cópia do Contrato,
Nota de Empenho ou das Notas Fiscais, referente aos atestados apresentados.
10.5.7 O MEC poderá realizar diligências em qualquer fase da licitação
correspondente a esta contratação, em especial para se certificar da
veracidade quanto às informações prestadas para habilitação técnica do
fornecedor, momento em que poderá ser constituída comissão técnica capaz
de proceder as avaliações que se fizerem necessárias.
10.6 TODOS os documentos exigidos para habilitação deverão ser
apresentados pelos licitantes juntamente com a proposta de preços,
conforme proposto no item 8.6.
10.7 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, ou empresas
de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida, mesmo
que contenha irregularidade, sob pena de inabilitação, visto que a licitante
dispõe de prazo de 05 (cinco) dias para sanar as irregularidades fiscais, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que a documentação for solicitada
pelo Pregoeiro via chat. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.
10.8 A não regularização fiscal no prazo supracitado acarretará a inabilitação
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do licitante e implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
10.9 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.10 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, não se admitindo
complementação posterior.
10.11 O Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de
registro SICAF, CADIN, CNDT, CEIS, Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Lista de Inidôneos, mantida
pelo Tribunal de Contas da União – TCU, visando aferir eventual sanção
aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.
10.12 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
10.13 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.14 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência de empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
10.15 Para fins de habilitação, a verificação pelo Ministério da Educação nos
sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal
de prova, ficando estabelecido que, havendo discordância entre o documento
apresentado e a verificação na internet, prevalecerá a segunda.
10.16 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
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11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
11.1

A sessão pública poderá ser reaberta:
11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que
seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.
11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar
o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) o email.
11.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo
com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.
12 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
12.1 A Proposta de Preços pós lances (ou seja, da empresa que apresentou o
menor lance), além do conteúdo estabelecido no item 5 e subitens deste Edital,
deverá:
a) ser apresentada em uma 1 (via), impressa por processo eletrônico de
digitação, em papel timbrado do licitante, de forma clara e legível, redigida
em língua portuguesa, sem rasuras, emendas ou entrelinhas;
b) constar nome do proponente, identificação individual ou social, em
papel timbrado ou carimbado, com o número do CNPJ/MF e da Inscrição
Estadual ou do Distrito Federal;
c) ter a última página assinada e ser rubricada as demais pelo
representante legal da proponente;
d) conter o valor (numérico e por extenso) dos preços unitário e total, em
moeda nacional corrente, com aproximação de até duas casas decimais,
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englobando todas as despesas, tais como custos, seguro, frete e demais
encargos, indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto da licitação;
e) conter especificação clara e completa do serviço, observadas as
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza a julgamento diverso do estabelecido na fase de lances e/ou
negociação posterior, se houver;
f) constar da proposta a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados
da data de sua apresentação;
g) indicar o nome do banco, conta corrente, agência e endereço completo
e atualizado da empresa, referentes aos locais nos quais deseja receber o
pagamento, caso seja vencedora, e;
h) Conter demais requisitos constantes no item 15 do Termo de
Referência.
m) A documentação deverá:
a) estar em nome da licitante;
b) referir-se apenas a uma das filiais ou apenas à empresa matriz, ou
seja, os documentos apresentados deverão referir-se a um mesmo
CNPJ/MF, o qual corresponderá àquele constante da proposta, à exceção
dos documentos que só possam ser fornecidos por empresa matriz, sob
pena de inabilitação ou desclassificação.
12.5 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será
levada em consideração no decorrer da execução do
contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for
o caso.
12.7 A proposta de preços final original deverá ser entregue juntamente com os
documentos originais exigidos para habilitação, inclusive quando houver
necessidade de anexos, e deverão ser remetidos no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, a partir do encerramento da Sessão Pública, ao Ministério da
Educação, Esplanada dos Ministérios, Bloco “L” – Anexo I, Sala 347, Brasília –
DF – CEP 70.047-900 - Brasília/DF, com os seguintes dizeres em sua parte
externa e frontal:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CORDENAÇÃO GERAL DE COMPRAS E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO No 7/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ/MF:
12.8 Os documentos deverão ser remetidos em original, por qualquer processo
de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferido(s) com o original ou publicados em órgão
da imprensa oficial, para análise, conforme estipulado no subitem anterior.
12.2.1 A proposta original deverá ter a última página assinada e ser
rubricada as demais pelo representante legal da proponente;
12.9 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de
solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no
presente Edital e seus Anexos.
13. DOS RECURSOS.
13.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de
regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, concederá o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.
13.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
13.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
13.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico,
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ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa de seus interesses.
13.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, na Divisão de Licitações, do Ministério da Educação, no
endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco “L” – Anexo I, Sala 347, Brasília –
DF, nos dias úteis, no horário das 09h às 11h30minh e das 14h às 17h30min.
13.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1 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.
14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
15. DA GARANTIA CONTRATUAL
15.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia no prazo máximo de 10 (dez)
dias, contados a partir da assinatura do Contrato, no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor global do contrato, na modalidade a ser escolhida
pela mesma, consoante o §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.
15.2 A garantia terá validade por 3 (três) meses após o término do contrato e
somente será liberada após o integral cumprimento de todas as obrigações
contratuais, e deverá ser renovada a cada prorrogação.
15.3 No caso de apresentação de garantia na modalidade de “FIANÇA
BANCÁRIA”, estipulada no inciso III do § 1º do Art. 56, da Lei nº 8.666/93, o
Órgão Contratante se reserva ao direito de aceitar somente FIANÇA emitida
por instituição financeira credenciada junto ao Banco Central do Brasil –
BACEN.
15.4 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
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15.5 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
15.6 A contratante utilizará a garantia, qualquer que seja a modalidade
escolhida, para assegurar o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;multas moratórias e punitivas
aplicadas pela Administração à contratada; e
c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada, quando couber.
15.7 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos acima indicados, observada a legislação que rege a matéria.
15.8 A autorização contida neste item é extensiva aos casos de multas
aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.
15.9 A contratada se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o
valor da garantia que vier a ser utilizado pela contratante.
15.10 A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo
saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da contratada, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.
15.11 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal
em conta específica com correção monetária, em favor do contratante.
15.12 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
15.13 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº8.666,
de 1993.
15.14 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à contratada;
15.15 A garantia será considerada extinta:
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a) 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 contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato,
que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.
15.16 A contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria;
15.17 A garantia de que trata este item somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas
decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, conforme estabelecido
no art. 19-A, inciso IV, da IN/SLTI/MPOG nº 02 de 30 de abril de 2008, com
suas alterações, observada a legislação que rege a matéria.
15.18 O regramento exigido na contratação inicial permanece inalterado nos
caso de renovação contratual.
16. DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1 Para o fiel cumprimento das obrigações, elencadas nos itens 1 e 4,
será lavrado instrumento de contrato a ser celebrado entre as partes,
CONTRATANTE E CONTRATADA, com vigência de 30 (trinta) dias.
16.2 Para o fiel cumprimento das obrigações, elencadas nos itens 2, 3, 5 e
6 será lavrado instrumento de contrato a ser celebrado entre as partes,
CONTRATANTE E CONTRATADA, com vigência de 12 (doze) meses
prorrogável por igual período, até o limite da lei, conforme reza o art. 57,
inciso II, da Lei de Licitações.
16.3 A licitante vencedora será convocada pela CONTRATANTE para
assinar o Contrato, tendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, para comparecer à Administração, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas
cabíveis.
16.4 A recusa injustificada da licitante em assinar o CONTRATO no prazo
acima estabelecido caracteriza descumprimento total da obrigação,
sujeitando-se às sanções legalmente cabíveis.
Página 30 de 40

Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Gestão de Licitações
Divisão de Licitações

16.5 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de
05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
16.6 O prazo previsto para assinatura poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.
16.7 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta online ao
SICAF, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e
verificar a manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°,
§ 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão
anexados aos autos do processo.
16.8 Na hipótese de irregularidade do 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 Termo, edital e
anexos.
16.9 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 das demais cominações legais
16.10 Após assinatura do CONTRATO, em até 5 (cinco) dias úteis, a
CONTRATANTE agendará uma reunião inicial, onde a CONTRATADA
deverá entregar à CONTRATANTE o cronograma de visitas mensais
programadas (manutenção preventiva), bem como a comprovação de
certificação emitida pelo fabricante para os analistas técnicos pertencentes
ao quadro de funcionários da empresa responsável pela execução dos
serviços no MEC, sob pena de inexecução total do contrato.

17. DO REAJUSTE DO CONTRATO
17.1 Poderá ser admitido o reajuste de preço do serviço contratado, desde que
observado o interregno mínimo de 01(um) ano, para o primeiro reajuste,
contado a partir da data limite para apresentação da proposta, constante do
instrumento convocatório, aplicando-se as disposições do art. 40, inciso XI da
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Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e aqueles contidos na IN SLTI/MPOG nº
02/2008, e suas alterações.
17.2 Nos reajustes subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir
da data do último reajuste ocorrido.
17.3 Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.
17.4 Será utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
ou outro que venha a substituí-lo no setor de tecnologia da comunicação para o
cálculo do reajuste, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte
fórmula:

R = (I – Io) . P
Io
Onde:
a) para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da
proposta;
P = preço atual dos serviços;
b) para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último
reajuste efetuado;
P = preço do serviço/produtos atualizado até o último reajuste
efetuado.
17.4 O reajuste a que a CONTRATADA fizer jus e não for solicitado durante a
vigência do Contrato, será objeto de preclusão com a assinatura da
prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato.

Página 32 de 40

Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Gestão de Licitações
Divisão de Licitações

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência.
19. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO.
19.1 Para os itens 1, e 4 o pagamento será efetuado em parcela única
estritamente vinculado a quantidade de licenças adquiridas e após emissão do
Termo de Aceite Definitivo/TAD, em moeda corrente nacional, por meio de
emissão de Ordem Bancária, para crédito em conta corrente da
CONTRATADA, até o 10º (décimo) dia útil, após apresentação de Nota
Fiscal, atestada pela Administração, na forma e prazo estabelecido neste
Termo de Referência.
19.2 Para os itens 2, 3 e 5 o pagamento será efetuado será efetuado
mensalmente, após recebimento do “Relatório Técnico” devidamente avaliado
e aceito pela CONTRATANTE e após emissão do Termo de Aceite
Definitivo/TAD, em moeda corrente nacional, por meio de emissão de Ordem
Bancária, para crédito em conta corrente da CONTRATADA, até o 10º
(décimo) dia útil, após apresentação de Nota Fiscal, atestada pela
Administração, na forma e prazo estabelecido neste Termo de Referência.
19.3 Para o item 6 o pagamento será efetuado em parcela única
estritamente vinculado a quantidade de horas efetivamente executadas com
base no “Relatórios de Atividade da Operação Assistida” devidamente
avaliado e aceito pela CONTRATANTE e após emissão do Termo de Aceite
Definitivo/TAD, em moeda corrente nacional, por meio de emissão de Ordem
Bancária, para crédito em conta corrente da CONTRATADA, até o 10º
(décimo) dia útil, após apresentação de Nota Fiscal, atestada pela
Administração, na forma e prazo estabelecido neste Termo de Referência.
19.4 As Notas Fiscais devem ser eletrônicas (Nfe) conforme disposições
contidas no inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 03 de julho
de 2009.
19.5 Deverão também conter nas Notas Fiscais Eletrônicas, os dados
bancários do credor para emissão da (s) ordem (s) bancária (s) e as devidas
retenções tributárias a serem feitas pela instituição conforme o artigo 64 da
Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
19.6 Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES NACIONAL OU SUPER SIMPLES deverá apresentar a nota fiscal
eletrônica, acompanhada do Anexo IV da Instrução Normativa RFB nº 1.234,
de 11 de janeiro de 2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de
30 de janeiro de 2012, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e
contribuições.
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19.7 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação
da despesa, ela será devolvida à empresa, pelo representante do
CONTRATANTE, e o pagamento ficará pendente até que sejam
providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação
do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.
19.8 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das
seguintes comprovações: da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
29 da lei nº 8.666/93.
19.9 Havendo atraso de pagamento, provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
I = (TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da Parcela em atraso.
19.10 Estarão sujeitos à retenção na fonte, quando couber, os seguintes
tributos:
19.10.1
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ,
Contribuição Social sobre lucro líquido - CSLL, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e a contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB
Nº 1.234 de 11 de janeiro de 2012, alterada pela IN/RFB nº 1.244, de
30/01/2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
19.10.2
Contribuição previdenciária, correspondente a onze por
cento, na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de
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novembro de 2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991; e
19.10.3
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN,
na forma da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003 e
demais legislações vigentes.
19.11 Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da
CONTRATADA junto ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, mediante consulta “on-line”, cujo documento será anexado ao
processo de pagamento, ou na impossibilidade de acesso ao referido sistema,
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou a documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93 (art. 38, II, da IN 02/2008).
19.12 No ato do pagamento serão comprovadas a manutenção das condições
iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa (artigo
27, § 2º, do Decreto nº 5.540/2005).
19.13 Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por
atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser
submetidos à apreciação da autoridade superior competente, que adotará as
providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade,
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.
20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, a CONTRATADA
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no
SICAF e no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas
neste Termo, em Contrato ou em Edital, e demais cominações legais quando:
20.1.1 Apresentar documentação falsa;
20.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.3Falhar ou fraudar na execução do contrato;Comportar-se de
modo inidôneo;
20.1.4Não mantiver a proposta;Deixar de entregar documentação
exigida no edital;Deixar de assinar o Contrato;
20.1.5Cometer fraude fiscal; ou
20.1.6Incorrer em qualquer prática vedada pela Portaria MEC nº
120/2016.
20.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso
de suspensão de licitar a licitante deverá ser descredenciada por igual
período, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência, no
Contrato e das demais cominações legais.
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20.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, a contar a partir da notificação da empresa.
20.4 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à
licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.
20.5 Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a licitante vencedora ficará sujeita, no
caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:
20.6 Multa:
a. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por hora, incidente
sobre o valor do contrato, até o limite de 3,3% (três vírgula três por cento)
a contar da hora imediatamente posterior ao término do prazo
estabelecido no nível de serviço ou na prorrogação para atendimento ou
resolução do serviço, conforme o caso, após esse prazo, será
caracterizado inexecução parcial;
b. 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que
ensejar inexecução parcial do contrato;
c. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário
em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente e/ou entrega da
garantia contratual, dentro do prazo estabelecido pela administração,
recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
d. 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato em caso de
inexecução total do contrato ou caso deixe de assinar o contrato,
respeitado o prazo do contraditório e da ampla defesa.
20.7 Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento para
contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos;
20.8 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, que será concedida sempre que o
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contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.
20.9 As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a
Administração da CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a
União, descontando-a do pagamento a ser efetuado.No caso de multa, cuja
apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia,
a CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa,
até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou
aceita parcialmente, pela CONTRATANTE, o valor retido correspondente será
depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias úteis a contar
da data da decisão final da defesa apresentada.
20.10 Sem prejuízo das demais sanções previstas, com fundamento no art. 56
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e art. 87 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, durante todo o período de vigência da garantia contratual
fica a CONTRATADA sujeita às sanções administrativas de advertência, de
multa, de suspensão temporária de atividade e de impedimento de contratar
com a Administração, quando: deixar de fornecer prestação de assistência
técnica conforme a forma e durante o prazo estabelecido neste Termo de
Referência, sem justificativa.
20.11 As sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa, assegurada
a ampla defesa e podendo dar-se cumulativamente, inclusive por medida
cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
20.12 As advertências serão aplicadas sempre que necessário ao fiel
cumprimento contratual, desde que os fatos apresentados não tenham gerado
prejuízo à Administração.
20.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
21.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, via internet, pelo
e-mail cpl@mec.gov.br.
21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do
Edital e pela área técnica demandante, decidir sobre a impugnação no prazo
de até 24 (vinte e quatro) horas.
21.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
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publicada nova data para realização do certame, salvo quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, via internet, no endereço cpl@mec.gov.br.
21.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
21.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo
Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e serão
disponibilizados no sítio do Compras Governamentais, em campo próprio
definido pelo sistema para consulta por qualquer interessado.
21.8 Não serão aceitos nenhum pedido de esclarecimento ou impugnação fora
do prazo.
22. DO PREÇO MÁXIMO.
22.1. O preço máximo que a Administração se propõe a pagar pela contratação
em tela é de R$ 1.512.339,45 (um milhão, quinhentos e doze mil, trezentos
e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
23.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
23.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

Página 38 de 40

Ministério da Educação
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação Geral de Compras e Contratos
Coordenação de Gestão de Licitações
Divisão de Licitações

23.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
23.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
23.6 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 Administração.
23.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
23.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.9. O presente Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, no
endereço eletrônico www.mec.gov.br, opção “Acesso à informação/Licitações e
Contratos”,
no
site
Compras
Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e também poderão ser lidos e/ou
obtidos no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco “L” – Anexo I, Sala 347,
Brasília – DF – CEP 70.047-900 - Brasília/DF, na Coordenação Geral de
Compras e Contratos do Ministério da Educação, em Brasília, nos dias úteis,
no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17h30min, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
23.10 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça
Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.

8 de fevereiro de 2017.

Teliana Maria Lopes Bezerra
Pregoeira
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Portaria nº 300, de 03 de agosto de 2016,
publicada no DOU, de 09 de agosto de 2016.
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