
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2018
PROCESSO Nº. 23122.019282/2018-75

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ

A Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ, situada à Praça Frei Orlando, 170, Campus
Santo Antônio, na cidade de São João del-Rei/MG – CEP 36.307-352, por intermédio do Pregoeiro
designado pela Portaria nº 056 de 02 de fevereiro de 2018, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará realizar licitação PARA REGISTRO DE
PREÇO, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descritos neste Edital, seus Anexos e condições que se enunciam.

FUNDAMENTAÇÃO: O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Complementar nº.
123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005, pelo Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro
de 2010, pela Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, pelo
Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, pelo Decreto nº
7.174, de 12 de maio de 2010, pela Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo
estabelecido no presente Edital e seus Anexos.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço Praça Frei Orlando, 170, bairro Centro, cidade de São João del-
Rei/MG, nos dias úteis, no horário das 08:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00, mesmo endereço e período
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO III – DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 31/10/2018, às 09 horas.
UASG: 154069
LOCAL: Portal Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é o registro de preço para eventual aquisição de switch para
ampliação da infraestrutura de rede local existente no seis campi da Universidade Federal de São
João del-Rei, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

http://www.comprasgovernamentaist.gov.br
http://www.ufsj.edu.br/dimap
http://www.comprasgovernamentais.gov.br


1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

2 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1 - O órgão gerenciador será a Universidade Federal de São João del-Rei.

2.2 - São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1 – Não houve manifestação de participação.

3 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

3.1.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.

3.1.2 - A manifestação do órgão gerenciador de que trata o item 3.1.1 fica condicionada à
realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços,
que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

3.1.3 - O estudo de que trata o item 3.1.2, após aprovação pelo órgão gerenciador, será
divulgado no Portal de Compras do Governo Federal.

3.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.3 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.

3.6 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.



3.6.1 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada
pelo órgão não participante.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - 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.

4.2 - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal –
Comprasnet, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo
interessado.

4.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.

4.4 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a
UFSJ, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

4.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

5.1 - 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 Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

5.2 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.2.1 - Em relação aos itens 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22 e 23, a participação é
exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte.

5.3 - Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

5.3.2 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.3 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.3.4 - que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou
liquidação;

5.3.5 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;



5.3.6 - que possuem servidor ou dirigente de órgão ou da UFSJ ou os responsáveis pela
licitação;

5.3.7 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

5.3.8 - que estejam inadimplentes, suspensas de licitar ou contratar com a UFSJ;

5.4 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.4.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

5.4.1.1 - 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 a
licitante seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.4.2 - 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;

5.4.3 - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5.4.4 - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.4.5 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5.5 - Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248,
de 1991, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte
ordem:

5.5.1 - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

5.5.2 - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e

5.5.3 - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder
Executivo Federal.

5.6 - A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será
feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos
fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto no 6.008,
de 29 de dezembro de 2006.

6 - DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1 - 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 de propostas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6008.htm


6.1.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

6.2 - 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.

6.3 - 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.

6.4 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

6.5 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

6.5.1 - Valor unitário do item;

6.5.2 - a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de
Referência para cada item;

6.5.2.1 - em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade
total prevista para o item.

6.5.3 - Marca;

6.5.4 - Fabricante;

6.5.5 - Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso;

6.5.6 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor
registrado.

6.6 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.

6.6.1 - O valor deverá ser apresentado em moeda corrente nacional, sendo os centavos com
apenas duas casas decimais. Não serão considerados, para efeito de empenhamento, valores cujo
preço contenha mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas as frações de centavos. Ex:
0,0123, será empenhado 0,01.

6.7 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.

6.8 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.



7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou
apresentarem irregularidades insanáveis.

7.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

7.5.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

7.7.1 - O intervalo 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.

7.8 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.9 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.10 - 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.

7.11 - 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.

7.12 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

7.13 - 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.

7.14 - 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.



7.15 - 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 licitantes qualificadas
como microempresas ou empresas de pequeno porte, 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, regulamentado pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

7.16 - Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas
de pessoas qualificadas como microempresas ou 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.

7.17 - 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.

7.18 - Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes qualificadas como microempresa ou 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.

7.18.1 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação
ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.19 - Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n°
8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

7.19.1 - Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei
nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte
que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no
exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.

7.19.2 - Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2
de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.

7.20 - Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não
tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas
de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem, para fins
de aceitação pelo Pregoeiro.

7.20.1 - Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência
tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

7.21 - Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

7.21.1 - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.



8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

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 - Analisada a aceitabilidade do preço obtido em relação ao valor de referência, o pregoeiro
divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços.

8.2.1 - Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo para aquisição definido no Termo
de Referência e que apresente preço manifestamente inexequível.

8.3 - O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.4 - Considera-se inexequível a proposta que 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.

8.5 - O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, que deverá ser
apresentado por meio de funcionalidade disponível no sistema, de acordo com o solicitado pelo chat,
em até 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema, sob pena de não aceitação
da proposta.

8.5.1 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.5.1.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.6 - Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem
de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com
posterior encaminhamento por via postal, o documento comprobatório da caracterização do produto
manufaturado nacional.

8.7 - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos
regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da
aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

8.7.1 - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão
reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.



8.10 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.10.1 - 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.

8.10.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.11 - 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.

8.12 - Para os efeitos do Decreto nº. 7.174/2010 consideram-se bens e serviços de informática e
automação com tecnologia desenvolvida no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja
comprovado junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada.

8.13 - Para os bens e serviços de informática e automação, será assegurado o direito de preferência
previsto no artigo 3°, da Lei nº 8.248, de 1991, conforme procedimento estabelecido nos artigos 4º,
5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

8.13.1 - Para os produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor
preço não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as
propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida margem,
para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

8.13.2 - Nessa situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência
tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

8.14 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

I - produzidos no País;

II - produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

III - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.

8.15 - Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.

8.15.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.16 - O exercício do direito de preferência disposto no Decreto nº. 7.174/2010 será concedido após
o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, observando-se os seguintes
procedimentos, sucessivamente:

8.16.1 - aplicação das regras de preferência com a classificação dos licitantes cujas propostas
finais estejam situadas até dez por cento acima da melhor proposta válida, conforme o critério de
julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência;



8.16.2 - convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no item 8.16.1, na
ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou
superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame;

8.16.3 - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência,
observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993, e na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002.

9 - DA HABILITAÇÃO

9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 - SICAF;

9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5 - 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.

9.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.2 - Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à
Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:

9.3 - Habilitação jurídica:

9.3.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3.2 - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.3.3 - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


9.3.4 - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

9.3.5 - 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,segundo determinado pelo Departamento
de Registro Empresarial e Integração – DREI;

9.3.6 - No caso de 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;

9.3.7 - No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P
válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos
termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

9.3.8 - No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que
comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB
n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

9.3.9 - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

9.3.10 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

9.4 - Regularidade fiscal e trabalhista:

9.4.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.4.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.4.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.4.4 - 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;

9.4.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.4.6 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

9.4.7 - caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;



9.4.8 - caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

9.5 - Qualificação econômico-financeira,

9.5.1 - Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, dentro do prazo de validade previsto na própria
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua
apresentação;

9.5.2 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.5.2.1 - No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

9.5.2.2 - 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;

9.5.3 - A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicação das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.5.4 - As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação ou item pertinente

9.6 - As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:

9.6.1 - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades
e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.7 - Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e serviços de informática e
automação deverão apresentar, junto com a documentação necessária à habilitação, declaração, sob
as penas da lei, de que atendem aos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou
empresa de pequeno porte, se for o caso, bem como a comprovação de que atendem aos requisitos
estabelecidos nos subitens 5.6.



9.7.1 - Nas licitações na modalidade de pregão, a declaração a que se refere o item 9.6
deverá ser apresentada no momento da apresentação da proposta.

9.8 - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da
prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.9 - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 02 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente
mediante autorização do Pregoeiro será aceito o envio da documentação por meio do e-mail
secol@ufsj.edu.br. Posteriormente, os documentos poderão ser solicitados em original ou por cópia
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. Os originais ou cópias
autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a Equipe de Pregão da UFSJ,
localizado na Praça Frei Orlando, 170 - Centro, “Campus Santo Antônio” – Cep: 36.307-352 - São
João Del-Rei/MG.

9.9.1 - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.10 - Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

9.10.1 - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

9.10.2 - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio
oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a
encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.11 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.11.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

9.12 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.

9.13 - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

9.14 - 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.



9.15 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.16 - No caso de inabilitação, 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 para aceitação da proposta subsequente.

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

10 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1 - 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.

10.1.2 - 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.

10.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

10.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou, ainda,
fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante
ou seu representante legal.

11.1.2 - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

11.2 - 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.

11.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12 - DOS RECURSOS

12.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo
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.

12.2 - 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.

12.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.

12.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, 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.

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

12.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 - 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.

13.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.

14 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade
encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.

14.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.3 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14.3.1 - Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender
aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;



15 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização).

15.2 - Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao
SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

15.2.1 - A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o
caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3 - O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.4 - Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

15.4.1 - 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 no edital e anexos.

16 - DO PREÇO

16.1 - Os preços são fixos e irreajustáveis.

16.1.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

17 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.

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 - DO PAGAMENTO

19.1 - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir
da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.



19.2 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de
1993.

19.3 - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente
na nota fiscal apresentada.

19.4 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.

19.5 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

19.6 - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

19.7 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.

19.8 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

19.9 - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.

19.10 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.

19.11 - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

19.12 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

19.12.1 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19.13 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:



EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)
I = (6/100)
365 I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

20 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1 - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.

20.1.1 - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.2 - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.

20.3 - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:

21.1.1 - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato
decorrente da ata de registro de preços;

21.1.2 - apresentar documentação falsa;

21.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5 - não mantiver a proposta;

21.1.6 – cometer fraude fiscal;

21.1.7 - comportar-se de modo inidôneo;

21.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.



21.3 – O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.3.1 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;

21.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;

21.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

21.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

21.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

21.7 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.8 - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

22 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

22.2 - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br ou por
petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Frei Orlando 170, sala 4.68, bairro Centro, cidade
de São João del-Rei/MG, Cep: 36.307-352.

22.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

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

22.5 - 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 indicado no Edital.

22.6 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

22.7 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.

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.

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 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização
da sessão pública.

23.10 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

23.11 - O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações, bem como equipamentos
ou conexões com o provedor do sistema eletrônico, às licitantes interessadas em participar deste
Pregão Eletrônico.

23.12 - A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e fundamentado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e, também, fundamentado.

23.13 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do
Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto nº 3.722, de 2001, da Lei Complementar nº 123, de 2006, e
da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.



24 - DO FORO

24.1 - Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de São João del-Rei, para dirimir
qualquer controvérsia não resolvida entre as partes.

São João del-Rei, 17 de outubro de 2018

Fabiano Costa Torres
Pregoeiro



ANEXO I

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI/UFSJ
TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

1 - DO OBJETO

1.1 - Aquisição de equipamentos para ampliação da infraestrutura de rede local existente no seis
campi da UFSJ, bem como conectividade para alunos, professores, funcionários e visitantes.
Infraestrutura para suporte à Internet e demais sistemas acadêmicos. Estas redes devem ser
separadas e específicas para cada perfil de acesso, bem como será a base de conectividade para
receber as futuras redes wireless dos campi.

Quadro 1 - Quadro de Necessidades

Item Descrição
Unidade

de
Medida

Quantidade
Valor Unitário

(Máximo
Aceitável)

Valor Total
(Máximo
Aceitável)

Garantia

1 SWITCH CORE TIPO I Unidade 01 444.452,00 444.452,00 36
meses

2 SWITCH
DISTRIBUIÇÃO Unidade 07 22.215,00 155.505,00 Lifetime

3 SWITCH
DISTRIBUIÇÃO Unidade 02 22.215,00 44.430,00 Lifetime

4 SWITCH ACESSO 24
Portas Unidade 113 8.416,00 951.008,00 Lifetime

5 SWITCH ACESSO 24
Portas Unidade 09 8.416,00 75.744,00 Lifetime

6 SWITCH ACESSO 24
Portas PoE+ Unidade 40 11.763,00 470.520,00 Lifetime

7 SWITCH ACESSO 24
Portas PoE+ Unidade 06 11.763,00 70.578,00 Lifetime

8 SWITCH ACESSO 48
Portas TIPO I Unidade 176 12.819,00 2.256.144,00 Lifetime

9 SWITCH ACESSO 48
Portas TIPO I Unidade 6 12.819,00 76.914,00 Lifetime

10 SWITCH ACESSO 48
Portas PoE+ Unidade 26 17.768,00 461.968,00 Lifetime

11 SWITCH ACESSO 48
Portas PoE+ Unidade 04 17.768,00 71.072,00 Lifetime

12 SWITCH ACESSO 48
TIPO II Unidade 20 17.507,00 350.140,00 Lifetime

13 SWITCH ACESSO 48
TIPO II Unidade 04 17.507,00 70.028,00 Lifetime

14 Transceiver SFP
1000Base-SX Unidade 647 445,00 287.915,00 12

meses

15 Transceiver SFP
1000Base-SX Unidade 179 445,00 79.655,00 12

meses

16 Transceiver SFP
1000Base-LX Unidade 662 486,00 321.732,00 12

meses

17 Transceiver SFP
1000Base-LX Unidade 164 486,00 79.704,00 12

meses

18 Transceiver SFP+
10GBase-SR Unidade 75 655,00 49.125,00 12

meses

19 Transceiver SFP+
10GBase-LR Unidade 57 1.355,00 77.235,00 12

meses



20 Transceiver SFP+
10GBase-LR Unidade 18 1.355,00 24.390,00 12

meses

21
Licenças para expansão
de software de
gerenciamento

Unidade 8 66.133,00 529.064,00 36
meses

22
Licenças para expansão
de software de
gerenciamento

Unidade 1 66.133,00 66.133,00 36
meses

23
Serviço de Instalação de
Switches de Acesso
(unidade de 1 hora útil)

Hora 300 182,00 54.600,00 90 dias

* O detalhamento das especificações encontram-se no Anexo I deste Termo.

1.2 - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 7.068.056,00 (sete milhões sessenta e
oito mil e cinquenta e seis reais).

1.3 - Todos os bens tangíveis e intangíveis deverão ter prazo de garantia conforme informado no
Quadro 1. O período de garantia de suporte e manutenção deve iniciar a partir do recebimento
provisório, se a garantia for do fabricante, ou do recebimento definitivo, se a garantia for do
fornecedor.

1.4 - Os produtos de hardware ofertados devem ser novos, nunca terem sido utilizados e não terem
sido descontinuados, ou seja, devem constar na linha atual de comercialização e suporte do
fabricante;

1.5 - Na apresentação da proposta comercial, a proponente deverá fornecer declaração do(s)
fabricante(s), em papel timbrado, dos itens ofertados, declarando que a proponente possui
credenciamento do mesmo para instalação, configuração e suporte técnico das soluções.

1.6 - A UFSJ poderá requisitar uma amostra das soluções ofertadas para validá-las através de testes
para comprovar o atendimento a todas as especificações técnicas solicitadas neste edital.

1.7 - Os produtos ofertados deverão vir acompanhados de todos os cabos e acessórios necessários
à completa instalação, configuração e operação dos mesmos.

1.8 - As soluções (hardwares, softwares e licenças) ofertadas deverão vir acompanhadas de
documentação impressa ou em mídia DVD/CD ou via download, em idioma português ou inglês,
contendo orientações para configuração e operação da solução fornecida.

2 - JUSTIFICATIV E OBAJETIVO DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição/contratação visa o alinhamento à Estratégia da Universidade Federal de São
João del-Rei (UFSJ) em relação a sua área de tecnologia da informação de forma a garantir a
disponibilidade e a funcionalidade dos sistemas essenciais ao funcionamento das atividades, bem
como prover os recursos necessários à área que possibilitem à execução da estratégia, uma vez que
a alta disponibilidade nos serviços prestados e no acesso às informações impacta diretamente ao
cidadão e alinha-se a um leque de Valores Institucionais desta academia: acessibilidade,
modernização, transparência fortalecendo assim a confiabilidade dos públicos internos e externos em
relação a Instituição. A demanda permanentemente crescente por recursos de Tecnologia da
Informação impulsiona a necessidade de que as “áreas de TI” das empresas estejam preparadas
para prover rapidamente soluções que alinhadas com os objetivos estratégicos da Universidade
Federal de São João del-Rei (UFSJ).



A administração Pública tem buscado, cada vez mais, utilizar-se da tecnologia da informação como
instrumento para a melhoria da qualidade de serviços prestados à sociedade civil, tanto no que se
refere ao aumento da eficiência interna da organização, quanto a ampliação dos meios de acesso do
cidadão aos serviços e aos resultados das ações dos entes públicos.

A mesma tendência se verifica na Universidade Federal de São João del-Rei, que possui, atualmente,
a maior parte dos processos internos e fluxos de trabalho informatizados e apoiados em sua
infraestrutura de TI. O nível atual da informatização da Instituição lhe confere alta produtividade e
eficiência na execução das ações que são de sua competência.

Tendo em vista a grande evolução tecnológica, a crescente demanda por uso de recursos
computacionais e também visando aprimoramento da performance profissional e acadêmica, além da
preocupação na reocupação dos espaços e recursos existentes, acessibilidade, inclusão e
alinhamento estratégico. Faz-se necessária a contratação da ampliação de uma solução de
conectividade da rede institucional e acadêmica para a UFSJ, extensiva à todos os campus/campi.

2.1 - Padronização:
Para prover a infraestrutura de redes de computadores para todos seus usuários, a UFSJ provê uma
camada de conectividade compostas por equipamentos comutadores de dados, os switches LAN.
Estes equipamentos são responsáveis por permitir a troca de dados entre os usuários e servidores
existentes no ambiente com maior capacidade de processamento/comutação de pacotes e
velocidade de links de comunicação, principalmente para permitir a interconexão entre os campus e
unidades acadêmicas. Essa interconexão deverá ser de alta velocidade de forma a garantir a
performance profissional e acadêmica.

Em 2017 foram adquiridos switches e software de gerenciamento da Dell e houve investimento em
treinamento nas novas tecnologias presente nestes equipamentos, optamos por manter a
padronização e 100% de compatibilidade fazendo aquisição da fabricante mencionada anteriormente,
garantindo assim a total compatibilidade com a solução de gerenciamento e uso de todas as
tecnologias de rede já implantadas na UFSJ. Foram solicitados switches CORE, de distribuição e
acesso sendo com alguns tecnologia PoE (Power Over Ethernet) que são equipamentos capazes de
alimentar eletricamente transmissores wireless.

Como a UFSJ iniciou o projeto cobertura por sinal WI-FI faz-se necessária a aquisição de
equipamentos novos que suportem essa tecnologia.

Sendo assim, faz-se necessário a aquisição de novos ativos de rede (switches) para conexão e
comunicação entre as redes dos Campi para implementação de recursos de hardware que permitirão
o aumento de desempenho da rede local (LAN). Uma rede com switches centrais, de distribuição e
de acesso permite que seja entregue um backbone de comunicação de alta velocidade, aplicação de
regras mais apuradas de qualidade de serviço e priorização de tráfego, diminuindo em muito o tempo
de resposta nas solicitações na rede e ao mesmo tempo aumentando sua confiabilidade,
disponibilidade e integridade. Serão switches que disponham de características técnicas e
funcionalidades modernas para reestruturação da arquitetura da rede interna de dados, abrangendo
a segmentação da rede e a implantação de ligações lógicas redundantes para servidores e switches
de borda, criando uma estrutura ainda mais robusta, segura e estável.

Como o processo de modernização tecnológica do parque de ativos de rede da UFSJ irá gerar
expectativa de crescimento a curto prazo por novos pontos lógicos para atender às necessidades de
conectividade da instituição, esse projeto foi elaborado de forma a registrar preços de switches para
toda a rede, conferindo maior flexibilidade e agilidade no atendimento às iminentes demandas.

2.2 - Justificativa para as quantidades
As quantidades especificadas têm o objetivo de garantir alta disponibilidade dos serviços de
tecnologia da informação dos 06 (seis) campi da UFSJ.



3 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

4 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1 - O prazo de entrega dos bens é de no máximo 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da
nota de empenho, em remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço: Campus Santo Antônio,
à Praça Frei Orlando, 170, Centro, em São João del-Rei/MG, no horário das 08h30min às 11h30min
e de 14h às 17h, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado pelo
Setor de Almoxarifado/Patrimônio.

4.2 - Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.

4.4 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.

4.5 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 - São obrigações da Contratante:

5.1.1 - receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 - verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;

5.1.3 - comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4 - acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 - efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;



5.2 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.3 - A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1 - efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1 - O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

6.1.2 - responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3 - substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 - comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

6.1.5 - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6 - indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
6.2 - A empresa Contratada deverá prestar serviços de manutenção e suporte técnico a todos os

produtos contratados, no local de instalação da solução, sem ônus para a Contratante, durante
os sete dias da semana, incluindo finais de semana e feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia
(7x24);

6.3 - A empresa Contratada fornecerá à Contratante os meios de contato (telefone, "e-mail", site web)
com vistas a receber os chamados técnicos para prestar os eventuais serviços de suporte;

6.4 - A manutenção dos equipamentos fornecidos compreende o atendimento a defeitos decorrentes,
fabricação ou desgaste prematuro, envolvendo, obrigatoriamente, a substituição de peças;

6.5 - Toda e quaisquer despesas decorrentes da execução dos Serviços de Manutenção e Suporte
Técnico aqui descrito, ficarão inteiramente a cargo da Contratada, bem como a
responsabilidade dos produtos e/ou seus componentes que estiverem sob sua guarda, arcando
com quaisquer danos;

6.5.1 - Um chamado somente será considerado contingenciado ou concluído com o aceite da
CONTRATANTE.



6.5.2 - Solução de Contingência ou de Contorno é uma solução temporária para um problema que
não elimina a sua causa raiz. Esta solução restabelece a disponibilidade do ambiente, possibilitando assim
a execução plena de suas funções originais, mantendo o mesmo nível de desempenho anterior ao
problema;

6.5.3 - Para problemas de hardware, a solução definitiva não poderá ultrapassar 2 (dois)
dias úteis e para software, 07(sete) dias;

6.5.4 - Não será aceito, pela CONTRATANTE, a cobrança de eventuais diferenças
vinculadas a questões trabalhistas, tais como férias, horas extras, sobreaviso, etc.
Adicionalmente, todos os gastos provenientes de deslocamento, estadia e alimentação,

caso sejam necessários, já deverão estar incluídos no preço final da proposta.

6.6 - As descrições dos serviços a serem executados, da qualificação mínima dos profissionais
envolvidos no projeto encontram-se no ANEX II e devem ser seguidas em sua íntegra.

7 - DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.

9 - CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3 - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:

10.1.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;



10.1.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.3 - fraudar na execução do contrato;

10.1.4 - comportar-se de modo inidôneo;

10.1.5 - cometer fraude fiscal;

10.1.6 - não mantiver a proposta.

10.2 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

10.2.2 - multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 2% (dois por centos);

10.2.3 - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;

10.2.4 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.2.5 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

10.2.6 - impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

10.2.7 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.3 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

10.3.1 - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

10.3.2 - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.3.3 - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

10.4 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

10.5 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.



10.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

São João del-Rei, 14 de setembro de 2018.

___________________________________________________
Alex Vitorino

Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação



ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

Especificações Técnicas da Solução de TI

1. SWITCH CORE (ITEM 01)

1.1.Características Gerais
1.1.1.Possuir no mínimo 10 (dez) slots para inserção de módulos de interface;
1.1.2.Deverá ser fornecido com 02 módulos de 24 slots SFP+ para instalação de transceivers do tipo

1000BASE-SX/1000BASE-LX/1000BASE-T, 10GbE SR, LR, LRM e ER;
1.1.3.Suportar a instalação futura de até 60 (sessenta) interfaces 40 Gigabit Ethernet do tipo QSFP+;
1.1.4.Suportar o encaminhamento de “jumbo frames” nas portas Gigabit Ethernet e 10 Gigabit

Ethernet do switch (frames de 9,000 bytes);
1.1.5.Possuir módulo de gerenciamento/fabric com capacidade de comutação de no mínimo 2.4Tbps

(1.2Tbps half-duplex);
1.1.6.Suportar capacidade de encaminhamento de pacotes nos módulos de gerenciamento/fabric de

no mínimo 1,462 milhões de pps;
1.1.7.Deve suportar módulos de controle/supervisão e switch fabric redundantes com tecnologia de

troca quente (hot-swappable) não afetando o desempenho do switch;
1.1.8.Deverá ser fornecido com módulo de gerenciamento/fabric redundante;
1.1.9.O módulo de interface deverá suportar comutação local para fluxos de tráfego onde origem e

destino estejam no mesmo módulo;
1.1.10. A conexão dos módulos de interface com o fabric deverá ser de no mínimo 480Gbps (240 Gbps

half duplex) para cada módulo de interfaces;
1.1.11. Possuir switch fabric de 4.8 Tbps (full-duplex) trabalhando na sua capacidade máxima, será

considerada a somatória de 2 ou mais fabrics para compor este valor;
1.1.12. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação;
1.1.13. Possuir interface de gerenciamento;
1.1.14. Permitir a montagem em rack padrão de 19 polegadas, devendo ser fornecido o kit de fixação;
1.1.15. Deverá ser fornecido com rack de 19 polegadas com as seguintes especificações:

1.1.15.1. Rack Padrão 19" com profundidade de 1070mm, cor preta;
1.1.15.2. Altura de 42U’s;
1.1.15.3. Montagem de profundidade ajustável;
1.1.15.4. Posições U numeradas;
1.1.15.5. Previsões para aterramento de proteção;
1.1.15.6. Portas e painéis laterais trancáveis;
1.1.15.7. Em conformidade com os padrões EIA-310-D, UL 60950, IEC 60529 IP20, RoHS;
1.1.15.8. Trilhos para Instalação Vertical com orifícios quadrados;
1.1.15.9. Incluso material de fixação, CD de documentação, Key(s);
1.1.15.10. Portas e painéis laterais deverá vir acompanhado por chaves iguais;
1.1.15.11. Nivelamento de pés, hardware para instalação;
1.1.15.12. Casters pré-colocados, painel lateral;
1.1.15.13. Deverá vir acompanhado de 2 (duas) PDUs básicas para rack Entrada: 200V, 208V,

230V, Tipo de Conexão de Entrada: IEC-320 C20, Comprimento do Cabo: 8.2 pés (2.5
metros), Saída: 208V, 230, Conexões de Saída: IEC 320 C13



1.1.15.14. Garantia: 5 anos
1.1.16. Deverá ser fornecido em sua capacidade máxima de fontes de alimentação e possuir fontes de

alimentação internas ao equipamento com tecnologia de troca quente (hot-swappable);
1.1.17. Deverá suportar fontes de alimentação com faixa de operação de 100/120 VAC 50/60 Hz e

200/240 VAC 50/60 Hz;
1.1.18. Possuir ventiladores internos redundantes com tecnologia de troca quente (hot-swappable)

não afetando o desempenho do switch;
1.1.19. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados

disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número
242;

1.1.20. Deve permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager,
em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado
através das ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido
criação de scripts para suprir tais necessidades.

1.2.Funcionalidades Gerais
1.2.1.Possuir interface de configuração via linha de comando para todos os módulos do switch;
1.2.2.Suportar software de gerenciamento do equipamento através de SNMP v1 (RFC 1157), v2 (RFC

3416) e v3 (RFC 3410);
1.2.3.Suportar protocolo Telnet e SSH para gerenciamento remoto;
1.2.4.Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando com conector

RJ-45 ou conector padrão RS-232 com respectivo adaptador para conector RJ-45;
1.2.5.Implementar nativamente 4 grupos RMONv2 (History, Statistics, Alarms e Events) conforme RFC

4502:
1.2.6.Permitir espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada.
1.2.7.Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos.
1.2.8.Deverá suportar Estrutura e Identificação de Gerenciamento de Informação em Internets

baseadas em TCP/IP, SMIv1(RFC 1155) e SMIv2 (RFC 2578);
1.2.9.Implementar o protocolo NTPv3 ou SNTP;
1.2.10. Possuir suporte aos protocolos de gerenciamento SSHv2, TFTP ou FTP;
1.2.11. Suportar openFlow com versão 1.3;
1.2.12. Suportar autenticação, autorização e “accounting” via RADIUS (RFC 2865) ou TACACS+;
1.2.13. Deverá suportar autenticação 802.1X com RADIUS (RFC 3580);
1.2.14. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino,

portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
1.2.15. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
1.2.16. Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída em hardware por porta;
1.2.17. Suporte a uma fila com prioridade estrita (prioridade absoluta em relação às demais classes

dentro do limite de banda que lhe foi atribuído) para tratamento do tráfego “real-time” (voz e
vídeo);

1.2.18. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de
serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)

1.2.19. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo
“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;

1.2.20. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e
UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;

1.2.21. Implementar funcionalidades de QoS de “Traffic Shaping” e “Traffic Policing”;
1.2.22. Deve ser possível a especificação de banda por classe de serviço;
1.2.23. Suportar diferenciação de QoS por VLAN;
1.2.24. Implementar Proxy Arp (RFC 1027);
1.2.25. Suporte aos mecanismos de QoS WRED (Weighted Random Early Detection);
1.2.26. Suportar Dynamic ARP Inspection (Inspenção dinámica de ARP);



1.2.27. Capacidade de implementação de DHCP Snooping;
1.2.28. Capacidade de implementação de DHCP Relay e DHCP Server;
1.2.29. Capacidade de implementação de sFlow;
1.2.30. Suporte a BFD (detecção de envio bidirecional) para a detecção de falhas em links bidirecionais

conforme RFC 5880;

1.3.Funcionalidades de Camada 2
1.3.1.Suportar o armazenamento de 160.000 (cento e sessenta mil) MAC addresses;
1.3.2.Implementar LAN Virtual (VLAN) padrão IEEE 802.1Q;
1.3.3.Permitir a criação de subgrupos dentro de umamesma VLAN com conceito de portas isoladas e

portas “promíscuas”, onde portas isoladas não se comunicam com outras portas isoladas, mas
apenas com as portas promíscuas de uma dada VLAN;

1.3.4.Suportar LAG com 16 links por grupos e 128 grupos;
1.3.5.Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de forma dinâmica através de portas

configuradas como tronco IEEE 802.1Q.
1.3.6.Implementar “VLAN Trunking” padrão IEEE 802.1Q nas portas Gigabit Ethernet. Deve ser possível

estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos configurados;
1.3.7.Deve implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+;
1.3.8.Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad;
1.3.9.Implementar o Protocolo Spanning-Tree (IEEE 802.1d);
1.3.10. Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 64

instâncias simultâneas do protocolo Spanning Tree;
1.3.11. Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)
1.3.12. Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para

prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
1.3.13. Suporte suporte à criação de LAGs entre duas lines cards distintas, permitindo assim

diversidade de caminhos em camada 2 – layer 2 multipath;

1.4.Funcionalidades de Camada 3
1.4.1.Implementar IP multicast;
1.4.2.Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparse-

mode” e “dense-mode”;
1.4.3.Implementar o protocolo IGMP v1, v2 e v3 conforme as RFC’s 1112, 2236 e 3376;
1.4.4.Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v1, v2, v3) conforme

a RFC 4541;
1.4.5.Implementar SSM para IPv4 conforme a RFC 3569;
1.4.6.Possuir roteamento nível 3 entre VLANs;
1.4.7.Implementar MLDv1 (RFC 2710) e MLDv2 (RFC 3810);
1.4.8.Implemntar Policy Based Routing;
1.4.9.Suportar o armazenamento de 32.000 rotas IPv4 e 16.000 rotas IPv6;
1.4.10. Implementar roteamento estático;
1.4.11. Implementar os protocolos de roteamento RIPv1(RFC 1058) e RIPv2 (RFC 2453);
1.4.12. Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPFv2 (RFC 2328) e OSPFv3 (RFC 2740);
1.4.13. Implementar o protocolo BGPv4;
1.4.14. Implementar VRF-Lite com 32 instâncias;
1.4.15. Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) conforme RFC 5798;

1.5.Programabilidade
1.5.1.Deve permitir o auto provisionamento das configurações, na inicialização do switch, através de

um servidor TFTP;



1.5.2.Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas
através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas
diretamente no console do switch;

1.6.Garantia e Suporte
1.6.1.Os equipamentos devem possuir garantia de 36 (meses) meses com um período de

disponibilidade para chamada de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana com prazo
para envio de peças até o próximo dia útil subsequente à abertura do chamado técnico;

1.6.2.A contratante poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do item sem
necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da contratada. Não deve haver
limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;

1.6.3.A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do Fabricante, através da
página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante;

1.6.4.A abertura de chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada inicialmente em
Português;

1.6.5.Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e
softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para
usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir downloads
de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto;

1.7.Instalação
1.7.1.A instalação inicial deverá ser presencial;
1.7.2.A instalação deve ser de responsabilidade do fabricante do equipamento, através de mão de

obra própria ou através de sua rede credenciada.
1.7.3.Deverá ser realizada uma reunião presencial de Kick-off para definir as diretrizes de instalação e

configuração;
1.7.4.A CONTRATADA deverá elaborar um plano de endereçamento IP’s e VLANs para validação da

CONTRATANTE;
1.7.5.Após essa reunião um termo de abertura contendo um cronograma macro de atividades de

implantação, desenho da topologia e configurações a serem realizadas deve ser elaborado pela
CONTRATADA e enviado para validação da CONTRATANTE;

1.7.6.O início da instalação se dará após aprovação do termo de abertura pela CONTRATANTE;
1.7.7.A implantação do equipamento será assistida pela equipe técnica da CONTRATANTE e deverá ser

explicativa;
1.7.8.A solução deverá ser atualizada para a última versão de software disponível pelo fabricante;
1.7.9.A CONTRATADA deverá realizar a instalação física e lógica dos equipamentos no campus da UFSJ;
1.7.10. As configurações devem incluir segmentação de VLANs no CORE:
1.7.11. Deverá ser configurado a função de DHCP relay para cada VLAN;
1.7.12. Com exceção das VLANs de WiFi, Vídeo e Voz, todas as outras deverão ser configuradas

interfaces IP no CORE e/ou distribuição com roteamento entre as redes;
1.7.13. Implantação de spanning-tree, DHCP Relay, atributos de segurança, integração com o

software de gerenciamento, configuração de rotinas de backup, etc.
1.7.14. Após o término da instalação a CONTRATADA deverá elaborar um termo de fechamento

contendo todas as ações realizadas, desenho da topologia final, documentação de todas as
configurações realizadas.



2. SWITCH DISTRIBUIÇÃO (ITENS 02 E 03 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

2.1.Características Gerais
2.1.1.Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) slots SFP para inserção de transceivers

1000Base-SX e 1000Base-LX;
2.1.2.Deve possuir no mínimo 02 interfaces 10/100/1000Base-T RJ-45 do tipo COMBO;
2.1.3.Deve possuir adicionalmente pelo menos 02 (dois) slots SFP+ que permitam a inserção de

adaptadores 10 Gigabit Ethernet;
2.1.4.Possuir no mínimo uma matriz de comutação com 212 Gbps;
2.1.5.Possuir capacidade de processamento de pelo menos 150 milhões de pps (pacotes por segundo);
2.1.6.Possuir capacidade para no mínimo 32.000 endereços MAC;
2.1.7.O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3z

(1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T), IEEE 802.3ae (10GBase-X);
2.1.8.Possuir capacidade de 9.000 bytes de Jumbo Frames;
2.1.9.Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para implementação

de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.
2.1.10. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e

220 volts;
2.1.11. Deve possuir fonte de alimentação redundante interna e de troca quente (hot-swappable);
2.1.12. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos Kit’s de

fixação;
2.1.13. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell S3124F existente no ambiente da

UFSJ, sendo permitido usar as portas de up-link para esta função. A funcionalidade de
empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características:

2.1.13.1. Deve ser possível empilhar pelo menos 9 (nove) destes switches;
2.1.13.2. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser

selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual.
2.1.13.3. A pilha de switches deverá ser gerenciada graficamente como uma entidade única;
2.1.13.4. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP;
2.1.13.5. Deve permitir agregação de links utilizando portas de switches distintos da pilha;
2.1.13.6. Deve possuir no mínimo 80Gbps (full-duplex) de banda para empilhamento;
2.1.13.7. Deverá vir acompanhado de cabo de empilhamento;

2.1.14. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados
disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número
242;

2.1.15. Deve permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager,
em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado
através das ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido
criação de scripts para suprir tais necessidades.

2.2.Funcionalidades Gerais
2.2.1.Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector

deve ser RJ-45 ou padrão RS-232. (Os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à
porta de console devem ser fornecidos);

2.2.2.Gerenciável via Telnet e SSH;
2.2.3.Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);
2.2.4.Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas

através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas
diretamente no console do switch;

2.2.5.Implementar nativamente 4 grupos RMON MIB (History, Statistics, Alarms e Events) conforme
RFC 2819;

2.2.6.Implementar o protocolo Syslog para funções de “logging” de eventos;



2.2.7.Implementar o protocolo NTPv3 (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple Network Time
Protocol);

2.2.8.Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;
2.2.9.Possuir suporte ao protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao

equipamento;
2.2.10. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);
2.2.11. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino,

portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
2.2.12. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
2.2.13. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre

endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física
do switch em que se localiza tal MAC;

2.2.14. Implementar pelo menos oito filas de saída por porta;
2.2.15. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão

ponderada de banda entre as demais filas de saída;
2.2.16. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de

serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
2.2.17. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo

“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
2.2.18. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço IP de origem/destino, portas TCP e

UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;
2.2.19. Possuir suporte a Software Defined Network (SDN) com OpenFlow 1.3;

2.3.Funcionalidades de Camada 2
2.3.1.Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q;
2.3.2.Permitir a criação de no mínimo 4.000 VLANs ativas baseadas em portas;
2.3.3.Permitir a criação de subgrupos dentro de umamesma VLAN com conceito de portas “isoladas”

e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas
isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;

2.3.4.Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de
forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;

2.3.5.Implementar QinQ;
2.3.6.Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad;
2.3.7.Deve implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+;
2.3.8.Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
2.3.9.Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”) com 64 instâncias;
2.3.10. Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)
2.3.11. Deve implementar o protocolo IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e sua

extensão LLDP-MED, permitindo a descoberta dos elementos de rede vizinhos;
2.3.12. Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para

prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
2.3.13. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta

esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo
recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente

2.4.Funcionalidades de Camada 3
2.4.1.Implementar IP multicast;
2.4.2.Implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast) nos modos “sparse-

mode”;
2.4.3.Implementar o protocolo IGMP v1, v2, v3;
2.4.4.Implementar em todas as interfaces do switch o protocolo IGMP Snooping (v2, v3) conforme as

RFC’s 1112 e 2236;



2.4.5.Possuir roteamento nível 3 entre VLANs;
2.4.6.Implementar roteamento estático.
2.4.7.Implementar os protocolos de roteamento RIPv1 e RIPv2;
2.4.8.Implementar BGPv4 para IPv4 e IPv6;
2.4.9.Implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPF v2 e v3;
2.4.10. Implementar o protocolo VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol);
2.4.11. Implementar VRF-Lite com 64 instâncias, suportando VRF-Lite para IPv4 e IPv6;
2.4.12. Implementar Multicast Listener Discovery para IPv6;

2.5.Garantia e Suporte:
2.5.1.Os equipamentos devem possuir garantia de 36 (meses) meses com um período de

disponibilidade para chamada de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana com prazo
para envio de peças até o próximo dia útil subsequente à abertura do chamado técnico;

2.5.2.A contratante poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do item sem
necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da contratada. Não deve haver
limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;

2.5.3.A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do Fabricante, através da
página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante;

2.5.4.A abertura de chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada inicialmente em
Português;

2.5.5.Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e
softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para
usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir downloads
de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto;

2.5.6.Encerrando o prazo de garantia, o Fabricante deverá disponibilizar um suporte em horário
comercial que permita a substituição sem custos de componentes de hardware defeituosos
(peças, acessórios e outros que se façam necessários) e o download de todas as atualizações de
software por um prazo de 5 anos após o encerramento das vendas destes produtos (Garantia
Lifetime).

3. SWITCH ACESSO 24 Portas (ITENS 04 E 05 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

3.1.Características Gerais
3.1.1.Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”;
3.1.2.Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit

Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as
portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX,
10GBase-SR e 10GBase-LR

3.1.3.As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper
Cable – DAC), inclusive de outros fabricantes;

3.1.4.Possuir matriz de comutação de pelo menos 128Gbps;
3.1.5.Possuir capacidade de processamento de pelo menos 128Mpps (milhões de pacotes por

segundo);
3.1.6.Possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC;
3.1.7.Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão;
3.1.8.O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-

TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T);
3.1.9.Suporte ao modo de comutação "store and forward";
3.1.10. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.



3.1.11. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar
inclusas no equipamento.

3.1.12. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e
220 Volts;

3.1.13. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa;
3.1.14. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE);
3.1.15. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de

fixação;
3.1.16. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N1524 existente no ambiente da

UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de
interfaces 10Gb SFP+. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes
características:

3.1.16.1. Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches;
3.1.16.2. O empilhamento deve ser feito em anel para garantir que, na eventual falha de um link,

a pilha continue a funcionar;
3.1.16.3. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser

selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual;
3.1.16.4. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os comutadores

membros da pilha;
3.1.16.5. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única;
3.1.16.6. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP;
3.1.16.7. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da pilha;
3.1.16.8. Deverá vi acompanhado com cabo de empilhamento;

3.1.17. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash;
3.1.18. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes;
3.1.19. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados

disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número
242;

3.1.20. Deve permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager,
em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado
através das ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido
criação de scripts para suprir tais necessidades.

3.2.Funcionalidades Gerais
3.2.1.Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector

deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à
porta de console devem ser fornecidos);

3.2.2.Possuir uma interface de gerenciamento baseada emWEB (HTTP) que permita aos usuários
configurar e gerenciar switches através de um browser padrão;

3.2.3.Gerenciável via Telnet e SSH;
3.2.4.Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada;
3.2.5.Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN);
3.2.6.Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);
3.2.7.Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas

através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas
diretamente no console do switch;

3.2.8.Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events);
3.2.9.Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos;
3.2.10. Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;
3.2.11. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;
3.2.12. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao

equipamento;



3.2.13. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);
3.2.14. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino

(IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
3.2.15. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
3.2.16. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre

endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física
do switch em que se localiza tal MAC;

3.2.17. Implementar Netflow, sFlow ou similar;
3.2.18. Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por porta;
3.2.19. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão

ponderada de banda entre as demais filas de saída;
3.2.20. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de

serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
3.2.21. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo

“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
3.2.22. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço de origem/destino (IPv4 ou IPv6),

portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;
3.2.23. Deve implementar RFC 2474 DiffServ Field;
3.2.24. Deve implementar RFC 2475 DiffServ Core and Edge Functions;
3.2.25. Deve implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF);
3.2.26. Os equipamentos quando virtualizados deverão possuir processamento local de modo a não

existir tempo de convergência em caso de falha de um dos equipamentos do sistema virtualizado;
3.2.27. A atualização de software dos equipamentos virtualizados não deve parar todos os switches ao

mesmo tempo. A atualização poderá ser realizada primeiro em um equipamento e
posteriormente no outro equipamento virtualizado para que não ocorra interrupção do tráfego;

3.3.Funcionalidades de Camada 2
3.3.1.Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q;
3.3.2.Permitir a criação de no mínimo 512 VLANs;
3.3.3.Permitir a criação de subgrupos dentro de umamesma VLAN com conceito de portas “isoladas”

e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas
isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;

3.3.4.Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de
forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;

3.3.5.Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit
Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos
802.1Q configurados;

3.3.6.Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad;
3.3.7.Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
3.3.8.Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 15

instâncias simultâneas do protocolo Multiple Spanning Tree;
3.3.9.Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)
3.3.10. Deve implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+;
3.3.11. Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para

prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
3.3.12. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta

esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo
recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

3.3.13. Deve implementar até 64 grupos de LAG (Link Aggregation), com 8 portas por grupo;
3.3.14. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipamentos na

rede;



3.4.Funcionalidades de Camada 3
3.4.1.Implementar roteamento estático para no mínimo 256 rotas IPv4;
3.4.2.Implementar roteamento estático para no mínimo 128 rotas IPv6;
3.4.3.Deve suportar no mínimo 128 interfaces VLAN;
3.4.4.Implementar roteamento dinâmico através dos protocolos RIPv1/RIPv2;
3.4.5.Implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2;
3.4.6.Implementar IGMPv1/V2/V3 Snooping;

3.5.Suporte
3.5.1.Os equipamentos devem possuir garantia de 36 (meses) meses com um período de

disponibilidade para chamada de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana com prazo
para envio de peças até o próximo dia útil subsequente à abertura do chamado técnico;

3.5.2.A contratante poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do item sem
necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da contratada. Não deve haver
limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;

3.5.3.A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do Fabricante, através da
página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante;

3.5.4.A abertura de chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada inicialmente em
Português;

3.5.5.Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e
softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para
usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir downloads
de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto;

3.5.6.Encerrando o prazo de garantia, o Fabricante deverá disponibilizar um suporte em horário
comercial que permita a substituição sem custos de componentes de hardware defeituosos
(peças, acessórios e outros que se façam necessários) e o download de todas as atualizações de
software por um prazo de 5 anos após o encerramento das vendas destes produtos (Garantia
Lifetime).

4. SWITCH ACESSO 24 Portas PoE+ (ITENS 06 E 07 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

4.1.Características Gerais
4.1.1.Switch Ethernet com pelo menos 24 (vinte e quatro) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”;
4.1.2.Implementar os padrões IEEE 802.3af (Power over Ethernet – PoE) e IEEE 802.3at (Power over

Ethernet Plus – PoE+) em todas as 24 portas 10/100/1000Base-T;
4.1.3.Deve fornecer 15,4W por porta (PoE) para todas as 24 portas 10/100/1000Base-T

simultaneamente sem necessidade de fonte de alimentação externa;
4.1.4.Deve possibilitar fornecimento 30W por porta (PoE+) para todas as 24 portas 10/100/1000Base-

T simultaneamente quando acrescido de fonte de alimentação externa. Esta fonte de
alimentação não é obrigatória neste certame.

4.1.5.Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit
Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as
portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX,
10GBase-SR e 10GBase-LR;

4.1.6.As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper
Cable – DAC), inclusive de outros fabricantes;

4.1.7.Possuir matriz de comutação de pelo menos 128Gbps;



4.1.8.Possuir capacidade de processamento de pelo menos 128Mpps (milhões de pacotes por
segundo);

4.1.9.Possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC;
4.1.10. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de

conexão;
4.1.11. O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u

(100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T);
4.1.12. Suporte ao modo de comutação "store and forward";
4.1.13. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.
4.1.14. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar

inclusas no equipamento.
4.1.15. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e

220 Volts;
4.1.16. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa;
4.1.17. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE);
4.1.18. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de

fixação;
4.1.19. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N1524P existente no ambiente da

UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de
interfaces 10Gb SFP+. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes
características:

4.1.19.1. Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches;
4.1.19.2. O empilhamento deve ser feito em anel para garantir que, na eventual falha de um link,

a pilha continue a funcionar;
4.1.19.3. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser

selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual;
4.1.19.4. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os comutadores

membros da pilha;
4.1.19.5. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única;
4.1.19.6. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP;
4.1.19.7. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da pilha;
4.1.19.8. Deverá vi acompanhado com cabo de empilhamento;

4.1.20. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash;
4.1.21. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes;
4.1.22. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados

disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número
242;

4.1.23. Deve permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager,
em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado
através das ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido
criação de scripts para suprir tais necessidades.

4.2.Funcionalidades Gerais
4.2.1.Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector

deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à
porta de console devem ser fornecidos);

4.2.2.Possuir uma interface de gerenciamento baseada emWEB (HTTP) que permita aos usuários
configurar e gerenciar switches através de um browser padrão;

4.2.3.Gerenciável via Telnet e SSH;
4.2.4.Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada;
4.2.5.Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN);



4.2.6.Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);
4.2.7.Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas

através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas
diretamente no console do switch;

4.2.8.Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events);
4.2.9.Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos;
4.2.10. Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;
4.2.11. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;
4.2.12. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao

equipamento;
4.2.13. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);
4.2.14. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino

(IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
4.2.15. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
4.2.16. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre

endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física
do switch em que se localiza tal MAC;

4.2.17. Implementar Netflow, sFlow ou similar;
4.2.18. Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por porta;
4.2.19. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão

ponderada de banda entre as demais filas de saída;
4.2.20. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de

serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
4.2.21. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo

“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
4.2.22. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço de origem/destino (IPv4 ou IPv6),

portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;
4.2.23. Deve implementar RFC 2474 DiffServ Field;
4.2.24. Deve implementar RFC 2475 DiffServ Core and Edge Functions;
4.2.25. Deve implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF);
4.2.26. Os equipamentos quando virtualizados deverão possuir processamento local de modo a não

existir tempo de convergência em caso de falha de um dos equipamentos do sistema virtualizado;
4.2.27. A atualização de software dos equipamentos virtualizados não deve parar todos os switches ao

mesmo tempo. A atualização poderá ser realizada primeiro em um equipamento e
posteriormente no outro equipamento virtualizado para que não ocorra interrupção do tráfego;

4.3.Funcionalidades de Camada 2
4.3.1.Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q;
4.3.2.Permitir a criação de no mínimo 512 VLANs;
4.3.3.Permitir a criação de subgrupos dentro de umamesma VLAN com conceito de portas “isoladas”

e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas
isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;

4.3.4.Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de
forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;

4.3.5.Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit
Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos
802.1Q configurados;

4.3.6.Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad;
4.3.7.Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
4.3.8.Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 15

instâncias simultâneas do protocolo Multiple Spanning Tree;
4.3.9.Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)



4.3.10. Deve implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+;
4.3.11. Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para

prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
4.3.12. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta

esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo
recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

4.3.13. Deve implementar até 64 grupos de LAG (Link Aggregation), com 8 portas por grupo;
4.3.14. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipamentos na

rede;

4.4.Funcionalidades de Camada 3
4.4.1.Implementar roteamento estático para no mínimo 256 rotas IPv4;
4.4.2.Implementar roteamento estático para no mínimo 128 rotas IPv6;
4.4.3.Deve suportar no mínimo 128 interfaces VLAN;
4.4.4.Implementar roteamento dinâmico através dos protocolos RIPv1/RIPv2;
4.4.5.Implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2;
4.4.6.Implementar IGMPv1/V2/V3 Snooping;

4.5.Suporte
4.5.1.Os equipamentos devem possuir garantia de 36 (meses) meses com um período de

disponibilidade para chamada de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana com prazo
para envio de peças até o próximo dia útil subsequente à abertura do chamado técnico;

4.5.2.A contratante poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do item sem
necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da contratada. Não deve haver
limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;

4.5.3.A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do Fabricante, através da
página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante;

4.5.4.A abertura de chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada inicialmente em
Português;

4.5.5.Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e
softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para
usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir downloads
de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto;

4.5.6.Encerrando o prazo de garantia, o Fabricante deverá disponibilizar um suporte em horário
comercial que permita a substituição sem custos de componentes de hardware defeituosos
(peças, acessórios e outros que se façam necessários) e o download de todas as atualizações de
software por um prazo de 5 anos após o encerramento das vendas destes produtos (Garantia
Lifetime).

5. SWITCH ACESSO 48 Portas TIPO I (ITENS 08 E 09 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

5.1.Características Gerais
5.1.1.Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”;
5.1.2.Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit

Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as
portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX,
10GBase-SR e 10GBase-LR;

5.1.3.As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper
Cable – DAC), inclusive de outros fabricantes;

5.1.4.Possuir matriz de comutação de pelo menos 176Gbps;



5.1.5.Possuir capacidade de processamento de pelo menos 164Mpps (milhões de pacotes por
segundo);

5.1.6.Possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC;
5.1.7.Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão;
5.1.8.O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-

TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T);
5.1.9.Suporte ao modo de comutação "store and forward";
5.1.10. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.
5.1.11. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar

inclusas no equipamento.
5.1.12. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e

220 Volts;
5.1.13. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa;
5.1.14. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE);
5.1.15. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de

fixação;
5.1.16. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N1548 existente no ambiente da

UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de
interfaces 10Gb SFP+. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes
características:

5.1.16.1. Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches;
5.1.16.2. O empilhamento deve ser feito em anel para garantir que, na eventual falha de um link,

a pilha continue a funcionar;
5.1.16.3. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser

selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual;
5.1.16.4. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os comutadores

membros da pilha;
5.1.16.5. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única;
5.1.16.6. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP;
5.1.16.7. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da pilha;
5.1.16.8. Deverá vi acompanhado com cabo de empilhamento;

5.1.17. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash;
5.1.18. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes;
5.1.19. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados

disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número
242;

5.1.20. Deve permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager,
em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado
através das ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido
criação de scripts para suprir tais necessidades.

5.2.Funcionalidades Gerais
5.2.1.Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector

deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à
porta de console devem ser fornecidos);

5.2.2.Possuir uma interface de gerenciamento baseada emWEB (HTTP) que permita aos usuários
configurar e gerenciar switches através de um browser padrão;

5.2.3.Gerenciável via Telnet e SSH;
5.2.4.Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada;
5.2.5.Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN);
5.2.6.Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);



5.2.7.Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas
através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas
diretamente no console do switch;

5.2.8.Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events);
5.2.9.Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos;
5.2.10. Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;
5.2.11. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;
5.2.12. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao

equipamento;
5.2.13. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);
5.2.14. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino

(IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
5.2.15. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
5.2.16. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre

endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física
do switch em que se localiza tal MAC;

5.2.17. Implementar Netflow, sFlow ou similar;
5.2.18. Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por porta;
5.2.19. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão

ponderada de banda entre as demais filas de saída;
5.2.20. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de

serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
5.2.21. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo

“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
5.2.22. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço de origem/destino (IPv4 ou IPv6),

portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;
5.2.23. Deve implementar RFC 2474 DiffServ Field;
5.2.24. Deve implementar RFC 2475 DiffServ Core and Edge Functions;
5.2.25. Deve implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF);
5.2.26. Os equipamentos quando virtualizados deverão possuir processamento local de modo a não

existir tempo de convergência em caso de falha de um dos equipamentos do sistema virtualizado;
5.2.27. A atualização de software dos equipamentos virtualizados não deve parar todos os switches ao

mesmo tempo. A atualização poderá ser realizada primeiro em um equipamento e
posteriormente no outro equipamento virtualizado para que não ocorra interrupção do tráfego;

5.3.Funcionalidades de Camada 2
5.3.1.Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q;
5.3.2.Permitir a criação de no mínimo 512 VLANs;
5.3.3.Permitir a criação de subgrupos dentro de umamesma VLAN com conceito de portas “isoladas”

e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas
isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;

5.3.4.Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de
forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;

5.3.5.Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit
Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos
802.1Q configurados;

5.3.6.Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad;
5.3.7.Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
5.3.8.Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 15

instâncias simultâneas do protocolo Multiple Spanning Tree;
5.3.9.Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)
5.3.10. Deve implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+;



5.3.11. Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para
prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;

5.3.12. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta
esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo
recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

5.3.13. Deve implementar até 64 grupos de LAG (Link Aggregation), com 8 portas por grupo;
5.3.14. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipamentos na

rede;

5.4.Funcionalidades de Camada 3
5.4.1.Implementar roteamento estático para no mínimo 256 rotas IPv4;
5.4.2.Implementar roteamento estático para no mínimo 128 rotas IPv6;
5.4.3.Deve suportar no mínimo 128 interfaces VLAN;
5.4.4.Implementar roteamento dinâmico através dos protocolos RIPv1/RIPv2;
5.4.5.Implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2;
5.4.6.Implementar IGMPv1/V2/V3 Snooping;

5.5.Suporte
5.5.1.Os equipamentos devem possuir garantia de 36 (meses) meses com um período de

disponibilidade para chamada de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana com prazo
para envio de peças até o próximo dia útil subsequente à abertura do chamado técnico;

5.5.2.A contratante poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do item sem
necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da contratada. Não deve haver
limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;

5.5.3.A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do Fabricante, através da
página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante;

5.5.4.A abertura de chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada inicialmente em
Português;

5.5.5.Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e
softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para
usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir downloads
de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto;

5.5.6.Encerrando o prazo de garantia, o Fabricante deverá disponibilizar um suporte em horário
comercial que permita a substituição sem custos de componentes de hardware defeituosos
(peças, acessórios e outros que se façam necessários) e o download de todas as atualizações de
software por um prazo de 5 anos após o encerramento das vendas destes produtos (Garantia
Lifetime).

6. SWITCH ACESSO 48 Portas PoE+ (ITENS 10 E 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

6.1.Características Gerais
6.1.1.Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”;
6.1.2.Implementar os padrões IEEE 802.3af (Power over Ethernet – PoE) e IEEE 802.3at (Power over

Ethernet Plus – PoE+) em todas as 48 portas 10/100/1000Base-T;
6.1.3.Deve fornecer 15,4W por porta (PoE) para todas as 48 portas 10/100/1000Base-T

simultaneamente com auxílio de fonte de alimentação redundante interna ou externa;
6.1.4.Deve possibilitar fornecimento 30W por porta (PoE+) para todas as 24 portas 10/100/1000Base-

T simultaneamente quando acrescido de fonte de alimentação externa. Esta fonte de
alimentação não é obrigatória neste certame.



6.1.5.Deve possuir pelo menos 04 (quatro) slots SFP+ que permitam a inserção de adaptadores Gigabit
Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as
portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX,
10GBase-SR e 10GBase-LR;

6.1.6.As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper
Cable – DAC), inclusive de outros fabricantes;

6.1.7.Possuir matriz de comutação de pelo menos 176Gbps;
6.1.8.Possuir capacidade de processamento de pelo menos 164Mpps (milhões de pacotes por

segundo);
6.1.9.Possuir capacidade para no mínimo 16.000 endereços MAC;
6.1.10. Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de

conexão;
6.1.11. O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u

(100Base-TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T);
6.1.12. Suporte ao modo de comutação "store and forward";
6.1.13. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.
6.1.14. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar

inclusas no equipamento.
6.1.15. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e

220 Volts;
6.1.16. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa;
6.1.17. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE);
6.1.18. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de

fixação;
6.1.19. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N1548P existente no ambiente da

UFSJ. O empilhamento deve ser feito através de cabo dedicado ou através de interfaces de
interfaces 10Gb SFP+. A funcionalidade de empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes
características:

6.1.19.1. Deve ser possível empilhar pelo menos 04 (quatro) switches;
6.1.19.2. O empilhamento deve ser feito em anel para garantir que, na eventual falha de
um link, a pilha continue a funcionar;
6.1.19.3. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup”
deve ser selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual;
6.1.19.4. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 40 Gbps entre os
comutadores membros da pilha;
6.1.19.5. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única;
6.1.19.6. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP;
6.1.19.7. Deve permitir agregação de links utilizando portas de diferentes switches da
pilha;
6.1.19.8. Deverá vir acompanhado com cabo de empilhamento;

6.1.20. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em flash;
6.1.21. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes;
6.1.22. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados

disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número
242;

6.1.23. Deve permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager,
em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado
através das ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido
criação de scripts para suprir tais necessidades.

6.2.Funcionalidades Gerais



6.2.1.Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector
deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à
porta de console devem ser fornecidos);

6.2.2.Possuir uma interface de gerenciamento baseada emWEB (HTTP) que permita aos usuários
configurar e gerenciar switches através de um browser padrão;

6.2.3.Gerenciável via Telnet e SSH;
6.2.4.Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada;
6.2.5.Permitir espelhamento de portas remotas (RSPAN);
6.2.6.Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);
6.2.7.Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas

através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas
diretamente no console do switch;

6.2.8.Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events);
6.2.9.Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos;
6.2.10. Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;
6.2.11. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;
6.2.12. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao

equipamento;
6.2.13. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);
6.2.14. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino

(IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
6.2.15. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
6.2.16. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre

endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física
do switch em que se localiza tal MAC;

6.2.17. Implementar Netflow, sFlow ou similar;
6.2.18. Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por porta;
6.2.19. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão

ponderada de banda entre as demais filas de saída;
6.2.20. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de

serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
6.2.21. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo

“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
6.2.22. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço de origem/destino (IPv4 ou IPv6),

portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;
6.2.23. Deve implementar RFC 2474 DiffServ Field;
6.2.24. Deve implementar RFC 2475 DiffServ Core and Edge Functions;
6.2.25. Deve implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF);
6.2.26. Os equipamentos quando virtualizados deverão possuir processamento local de modo a não

existir tempo de convergência em caso de falha de um dos equipamentos do sistema virtualizado;
6.2.27. A atualização de software dos equipamentos virtualizados não deve parar todos os switches ao

mesmo tempo. A atualização poderá ser realizada primeiro em um equipamento e
posteriormente no outro equipamento virtualizado para que não ocorra interrupção do tráfego;

6.3.Funcionalidades de Camada 2
6.3.1.Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q;
6.3.2.Permitir a criação de no mínimo 512 VLANs;
6.3.3.Permitir a criação de subgrupos dentro de umamesma VLAN com conceito de portas “isoladas”

e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas
isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;

6.3.4.Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de
forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;



6.3.5.Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit
Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos
802.1Q configurados;

6.3.6.Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad;
6.3.7.Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
6.3.8.Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 15

instâncias simultâneas do protocolo Multiple Spanning Tree;
6.3.9.Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)
6.3.10. Deve implementar padrão compatível com PVST+/RPVST+;
6.3.11. Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para

prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
6.3.12. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta

esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo
recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

6.3.13. Deve implementar até 64 grupos de LAG (Link Aggregation), com 8 portas por grupo;
6.3.14. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipamentos na

rede;

6.4.Funcionalidades de Camada 3
6.4.1.Implementar roteamento estático para no mínimo 256 rotas IPv4;
6.4.2.Implementar roteamento estático para no mínimo 128 rotas IPv6;
6.4.3.Deve suportar no mínimo 128 interfaces VLAN;
6.4.4.Implementar roteamento dinâmico através dos protocolos RIPv1/RIPv2;
6.4.5.Implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2;
6.4.6.Implementar IGMPv1/V2/V3 Snooping;

6.5.Suporte
6.5.1.Os equipamentos devem possuir garantia de 36 (meses) meses com um período de

disponibilidade para chamada de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana com prazo
para envio de peças até o próximo dia útil subsequente à abertura do chamado técnico;

6.5.2.A contratante poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do item sem
necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da contratada. Não deve haver
limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;

6.5.3.A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do Fabricante, através da
página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante;

6.5.4.A abertura de chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada inicialmente em
Português;

6.5.5.Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e
softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para
usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir downloads
de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto;

6.5.6.Encerrando o prazo de garantia, o Fabricante deverá disponibilizar um suporte em horário
comercial que permita a substituição sem custos de componentes de hardware defeituosos
(peças, acessórios e outros que se façam necessários) e o download de todas as atualizações de
software por um prazo de 5 anos após o encerramento das vendas destes produtos (Garantia
Lifetime).

7. SWITCH ACESSO 48 Portas Tipo II (ITENS 12 E 13 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

7.1.Características Gerais



7.1.1.Switch Ethernet com pelo menos 48 (quarenta e oito) portas 10/100/1000Base-T “auto-sensing”;
7.1.2.Deve possuir pelo menos 02 (duas) portas que permitam a inserção de adaptadores Gigabit

Ethernet/ 10 Gigabit Ethernet. Estas portas adicionais não podem ser do tipo “combo” com as
portas UTP e deverão suportar adaptadores para os padrões 1000Base-SX, 1000Base-LX,
10GBase-SR e 10GBase-LR;

7.1.3.As portas 10 Gigabit Ethernet devem aceitar cabos do tipo “twinax” (Direct Attachment Copper
Cable – DAC), inclusive de outros fabricantes;

7.1.4.Possuir matriz de comutação de pelo menos 220Gbps;
7.1.5.Possuir capacidade de processamento de pelo menos 160Mpps (milhões de pacotes por

segundo);
7.1.6.Possuir capacidade para no mínimo 32.000 endereços MAC;
7.1.7.Possuir LEDs, por porta, que indiquem a integridade, atividade do link e a velocidade de conexão;
7.1.8.O switch fornecido deve suportar as normas técnicas IEEE802.3 (10Base-T), IEEE802.3u (100Base-

TX), IEEE 802.3z (1000Base-X), IEEE 802.3ab (1000Base-T);
7.1.9.Suporte ao modo de comutação "store and forward";
7.1.10. Ser fornecido com configuração de CPU e memória (RAM e Flash) suficiente para

implementação de todas as funcionalidades descritas nesta especificação.
7.1.11. Todas as licenças necessárias para as funcionalidades exigidas neste edital deverão estar

inclusas no equipamento.
7.1.12. Possuir fonte de alimentação interna ao equipamento com ajuste automático de tensão 110 e

220 Volts;
7.1.13. Deve suportar fonte de alimentação redundante interna ou externa;
7.1.14. Deve suportar o standard IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet - EEE);
7.1.15. Instalável em rack padrão de 19”, sendo que deverão ser fornecidos os respectivos kit’s de

fixação;
7.1.16. O switch fornecido deve ser empilhável com o modelo Dell N2048 existente no ambiente da

UFSJ, sendo permitido usar as portas de up-link para esta função. A funcionalidade de
empilhamento deve possuir pelo menos as seguintes características:

7.1.16.1. Deve ser possível empilhar pelo menos 9 (nove) switches;
7.1.16.2. Deverá vir acompanhado com cabo de empilhamento;
7.1.16.3. Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador “backup” deve ser

selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual;
7.1.16.4. A pilha de switches deverá ser gerenciada como uma entidade única;
7.1.16.5. A pilha de switches deverá ser gerenciada através de um único endereço IP;
7.1.16.6. Deve permitir agregação de links utilizando portas de switches distintos da pilha;
7.1.16.7. Deve ser possível criar uma conexão de pelo menos 80Gbps entre os comutadores

membros da pilha;
7.1.17. O switch deve armazenar no mínimo duas versões de firmware simultaneamente em sua flash;
7.1.18. O switch deve suportar Jumbo Frames de 9000 bytes;
7.1.19. O equipamento ofertado deve possuir homologação junto à ANATEL com certificados

disponíveis publicamente no endereço eletrônico desta agência, conforme a Resolução número
242;

7.1.20. Deve permitir o total gerenciamento através do software Dell Open Manage Network Manager,
em operação na Universidade Federal de São João del-Rei. O gerenciamento deverá ser realizado
através das ferramentas nativas do Dell Open Manage Network Manager, não sendo permitido
criação de scripts para suprir tais necessidades.

7.2.Funcionalidades Gerais
7.2.1.Possuir porta de console para gerenciamento e configuração via linha de comando. O conector

deve ser RJ-45 ou padrão RS-232 (os cabos e eventuais adaptadores necessários para acesso à
porta de console devem ser fornecidos);



7.2.2.Possuir uma interface de gerenciamento baseada emWEB (HTTP) que permita aos usuários
configurar e gerenciar switches através de um browser padrão;

7.2.3.Gerenciável via Telnet e SSH;
7.2.4.Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada;
7.2.5.Permitir o espelhamento de uma porta ou de um grupo de portas para uma porta especificada

em um switch remoto no mesmo domínio L2;
7.2.6.Deve ser gerenciável via SNMP (v1, v2 e v3);
7.2.7.Implementar linguagem de programação TCL, Python ou SLAX para automatização de tarefas

através da execução de scripts ou programação direta. Estas rotinas deverão ser executadas
diretamente no console do switch;

7.2.8.Implementar nativamente 4 grupos RMON (History, Statistics, Alarms e Events);
7.2.9.Implementar o protocolo Syslog em IPv4 e IPv6 para funções de “logging” de eventos;
7.2.10. Implementar o protocolo NTP ou SNTP para sincronismo de clock;
7.2.11. Suportar autenticação via RADIUS ou TACACS;
7.2.12. Possuir suporte a protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao

equipamento;
7.2.13. Implementar controle de acesso por porta (IEEE 802.1x);
7.2.14. Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem e destino

(IPv4 e IPv6), portas TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e destino;
7.2.15. Possuir controle de broadcast, multicast e unicast por porta;
7.2.16. Promover análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação entre

endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e porta física
do switch em que se localiza tal MAC;

7.2.17. O equipamento deverá funcionar como servidor DHCP para IPv4 e IPv6;
7.2.18. Implementar Netflow, sFlow ou similar;
7.2.19. Suportar Openflow 1.3;
7.2.20. Implementar pelo menos 8 (oito) filas de saída por porta;
7.2.21. Implementar pelo menos uma fila de saída com prioridade estrita por porta e divisão

ponderada de banda entre as demais filas de saída;
7.2.22. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores de classe de

serviço do frame ethernet (IEEE 802.1p CoS)
7.2.23. Implementar classificação, marcação e priorização de tráfego baseada nos valores do campo

“Differentiated Services Code Point” (DSCP) do cabeçalho IP, conforme definições do IETF;
7.2.24. Implementar classificação de tráfego baseada em endereço de origem/destino (IPv4 ou IPv6),

portas TCP e UDP de origem e destino, endereços MAC de origem e destino;
7.2.25. Deve implementar RFC 2474 DiffServ Field;
7.2.26. Deve implementar RFC 2475 DiffServ Core and Edge Functions;
7.2.27. Deve implementar RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF);
7.2.28. O equipamento deve suportar funcionalidade de virtualização em camada 2 de modo a

suportar diversidade de caminhos em camada 2 e agregação de links entre 2 switches distintos
(Layer 2 Multipathing);

7.2.29. Os equipamentos quando virtualizados deverão possuir processamento local de modo a não
existir tempo de convergência em caso de falha de um dos equipamentos do sistema virtualizado;

7.2.30. A atualização de software dos equipamentos virtualizados não deve parar todos os switches ao
mesmo tempo. A atualização poderá ser realizada primeiro em um equipamento e
posteriormente no outro equipamento virtualizado para que não ocorra interrupção do tráfego;

7.3.Funcionalidades de Camada 2
7.3.1.Implementar LANs Virtuais (VLANs) conforme definições do padrão IEEE 802.1Q;
7.3.2.Permitir a criação de no mínimo 4.000 VLANs ativas baseadas em portas;



7.3.3.Permitir a criação de subgrupos dentro de umamesma VLAN com conceito de portas “isoladas”
e portas “promíscuas”, de modo que “portas isoladas” não se comuniquem com outras “portas
isoladas”, mas tão somente com as portas promíscuas de uma dada VLAN;

7.3.4.Deve suportar VLANs dinâmicas. Deve permitir a criação, remoção e distribuição de VLANs de
forma dinâmica através de portas configuradas como tronco IEEE 802.1Q;

7.3.5.Implementar “VLAN Trunking” conforme padrão IEEE 802.1Q nas portas Fast Ethernet e Gigabit
Ethernet. Deve ser possível estabelecer quais VLANs serão permitidas em cada um dos troncos
802.1Q configurados;

7.3.6.Implementar a funcionalidade de “Port Trunking” conforme padrão IEEE 802.3ad;
7.3.7.Implementar o Protocolo Spanning-Tree conforme padrão IEEE 802.1d;
7.3.8.Implementar o padrão IEEE 802.1s (“Multiple Spanning Tree”), com suporte a no mínimo 15

instâncias simultâneas do protocolo Multiple Spanning Tree;
7.3.9.Implementar o padrão IEEE 802.1w (“Rapid Spanning Tree”)
7.3.10. Deve implementar o protocolo compatível com PVST+/RPVST+;
7.3.11. Implementar mecanismo de proteção da “root bridge” do algoritmo Spanning-Tree para

prover defesa contra-ataques do tipo “Denial of Service” no ambiente nível 2;
7.3.12. Deve permitir a suspensão de recebimento de BPDUs (Bridge Protocol Data Units) caso a porta

esteja colocada no modo “fast forwarding” (conforme previsto no padrão IEEE 802.1w). Sendo
recebido um BPDU neste tipo de porta deve ser possível desabilitá-la automaticamente;

7.3.13. Deve implementar até 128 grupos de LAG (Link Aggregation), com 8 portas por grupo;
7.3.14. Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP-MED para descoberta automática de equipamentos na

rede;

7.4.Funcionalidades de Camada 3
7.4.1.Possuir roteamento nível 3 entre VLANs;
7.4.2.Implementar roteamento estático para no mínimo 256 rotas IPv4;
7.4.3.Implementar roteamento estático para no mínimo 128 rotas IPv6;
7.4.4.Deve suportar no mínimo 256 interfaces VLAN;
7.4.5.Implementar roteamento dinâmico através dos protocolos RIPv1/RIPv2;
7.4.6.Implementar autenticação MD5 entre os peers RIPv2;
7.4.7.Implementar IGMPv1/V2/V3 Snooping;
7.4.8.Implementar MLD Snooping;

7.5.Suporte
7.5.1.Os equipamentos devem possuir garantia de 36 (meses) meses com um período de

disponibilidade para chamada de manutenção 24 horas por dia, 7 dias por semana com prazo
para envio de peças até o próximo dia útil subsequente à abertura do chamado técnico;

7.5.2.A contratante poderá abrir chamados de manutenção diretamente no Fabricante do item sem
necessidade de prévia consulta e/ou qualquer liberação por parte da contratada. Não deve haver
limite para aberturas de chamados, sejam de dúvidas/configurações e/ou resolução de
problemas de hardware ou software;

7.5.3.A abertura de chamados poderá ser realizada através de Telefone 0800 do Fabricante, através da
página da WEB do Fabricante ou através de endereço de e-mail do Fabricante;

7.5.4.A abertura de chamados através de telefone 0800 deverá ser realizada inicialmente em
Português;

7.5.5.Deverá ser garantido à contratante o pleno acesso ao site do Fabricante dos equipamentos e
softwares. Esse acesso deve permitir consultas a quaisquer bases de dados disponíveis para
usuários relacionadas aos equipamentos e softwares especificados, além de permitir downloads
de quaisquer atualizações de software ou documentação deste produto;

7.5.6.Encerrando o prazo de garantia, o Fabricante deverá disponibilizar um suporte em horário
comercial que permita a substituição sem custos de componentes de hardware defeituosos
(peças, acessórios e outros que se façam necessários) e o download de todas as atualizações de



software por um prazo de 5 anos após o encerramento das vendas destes produtos (Garantia
Lifetime).

8. Transceiver SFP 1000Base-SX (ITENS 14 E 15 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

8.1.Características
8.1.1.Padrão SFP;
8.1.2.Deverá ser totalmente compatível com os switches deste edital;
8.1.3.Implementar 1 Gigabit Ethernet em 550m em fibra multimodo 50/125 microns;
8.1.4.Deve possuir funcionalidade de monitoramento e diagnóstico digital;
8.1.5.Deve possuir garantia do fabricante por 12 meses com suporte técnico avançado em português

do fabricante;
8.1.6.Deve ser entregue com cordão óptico duplex LC-LC de no mínimo 1,5mts de comprimento;

9. Transceiver SFP 1000Base-LX (ITENS 16 E 17 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

9.1.Características
9.1.1.Padrão SFP;
9.1.2.Deverá ser totalmente compatível com os switches deste edital;
9.1.3.Implementar 1 Gigabit Ethernet em 10Km em fibra monomodo 9/125 microns;
9.1.4.Deve possuir funcionalidade de monitoramento e diagnóstico digital;
9.1.5.Deve possuir garantia do fabricante por 12 meses com suporte técnico avançado em português

do fabricante;
9.1.6.Deve ser entregue com cordão óptico duplex LC-LC de no mínimo 1,5mts de comprimento;

10. Transceiver SFP+ 10GBase-SR (ITEM 18 TERMO DE REFERÊNCIA)

10.1. Características
10.1.1. Padrão SFP+;
10.1.2. Deverá ser totalmente compatível com os switches deste edital;
10.1.3. Implementar 10Gigabit Ethernet em 300m em fibra multimodo 50/125 microns;
10.1.4. Deve possuir funcionalidade de monitoramento e diagnóstico digital;
10.1.5. Deve possuir garantia do fabricante por 12 meses com suporte técnico avançado em

português do fabricante;
10.1.6. Deve ser entregue com cordão óptico duplex LC-LC de no mínimo 1,5mts de comprimento;

11. Transceiver SFP+ 10GBase-LR (ITENS 19 E 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

11.1. Características
11.1.1. Padrão SFP+;
11.1.2. Deverá ser totalmente compatível com os switches deste edital;
11.1.3. Implementar 10Gigabit Ethernet em 10Km em fibra monomodo 9/125 microns;
11.1.4. Deve possuir funcionalidade de monitoramento e diagnóstico digital;
11.1.5. Deve possuir garantia do fabricante por 12 meses com suporte técnico avançado em

português do fabricante;
11.1.6. Deve ser entregue com cordão óptico duplex LC-LC de no mínimo 1,5mts de comprimento;



12. LICENÇAS PARA EXPANSÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO (ITENS 21 E 22 DO
TERMO DE REFERÊNCIA)

12.1. Características Gerais
12.1.1. Deve permitir expandir o número de ativos de rede gerenciados pela solução Dell Open

Manage Network Manager, utilizada na UFSJ;
12.1.2. Deve ser fornecimento expansão para 50 ativos de rede;
12.1.3. Deve possuir suporte de 36 meses diretamente do fabricante Dell.

13. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SWITCHES DE ACESSO/DISTRIBUIÇÂO (UNIDADE DE 1
HORA ÚTIL) (ITEM 23 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

13.1. O serviço compreende:
13.1.1. Atividades em dias úteis e horário comercial – 08:00 às 18:00
13.1.2. Deverá ser realizada uma reunião de Kick-off para definir as diretrizes de instalação e

configuração. Esta ocorrerá em São João del-Rei no campus principal. Para os demais campus, as
reuniões serão através de ferramentas de conferência remota como GoToMeeting, Webex ou
qualquer outro que permita apresentação e comunicação via VoIP.

13.1.3. As atividades poderão ser presenciais e remotas, acordadas entre UFSJ e a CONTRATADA.
13.1.4. A implantação da solução ocorrerá de forma assistida pela equipe técnica da CONTRATANTE e

deverá ser explicativa;
13.1.5. A solução deverá ser atualizada para a última versão de software disponível pelo fabricante;
13.1.6. As configurações devem incluir segmentação de VLANs, spanning-tree, configuração de PoE+,

DHCP Relay, atributos de segurança e integração com o Dell Open Magane Netork Manager.
13.1.7. A UFSJ poderá solicitar configuração de todos os recursos possíveis e implementáveis nos

switches contemplados neste certame.
13.1.8. O pagamento ocorrerá somente após check list e aceite formal da equipe técnica da UFSJ.
13.1.9. A licitante deverá possuir pelo menos um técnico em sua equipe certificado em nível

especialista em infraestrutura de rede LAN (LAN Network), com comprovação de vínculo
empregatício com a empresa proponente, mediante apresentação de cópia autenticada da
carteira de trabalho ou contrato social. A comprovação deverá ocorrer no momento da
implantação.



ANEXO II

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045.XX/2018

PREGÃO Nº 045/2018
PROCESSO Nº 23122.019282/2018-75

Aos ............... dias do mês de .......... de 2018, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO
JOÃO DEL-REI, com sede à Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP: 36.307-352, São João del-Rei,
MG, neste ato representada pela Pró-Reitora de Administração, Vera Lúcia Meneghini Vale e de
outro lado, a empresa __________________, CNPJ nº ______________, com sede no
_________________________________telefone nº ___________, e-mail____________________
representada por seu _________, Sr._____________, RG nº ______________, CPF nº
______________, RESOLVEM registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de
acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de switch para
ampliação da infraestrutura de rede local existente no seis campi da Universidade Federal de São
João del-Rei, especificado nos itens do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão nº 045/2018,
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de
transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item Especificação Unid. Quant. Marca Preço
Unitário R$

CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃOS PARTICIPANTES

3.1 - São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item Órgãos Participantes Unidade Quantidade



CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DA ATA

4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não
podendo ser prorrogada, durante o qual a UFSJ não será obrigada a adquirir o material referido,
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação
quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às
empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente
previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

5.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

5.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

5.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).



5.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

5.9.1 - por razão de interesse público; ou

5.9.2 - a pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS

6.1 - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3 - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São João del Rei, XX de XXXXXXXXX de 2018

__________________________________ _____________________________
Vera Lúcia Meneghini Vale Responsável pela Empresa
Pró-Reitora de Administração Carimbo CNPJ



ANEXO III

DECLARAÇÃO PARA EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO
ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN
RFB nº 1.244/2012)

Ilmo. Sr.
(pessoa jurídica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à
(nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e

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

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as
demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária,
relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data......................................................

Assinatura do Responsável



ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº ____/2018, QUE FAZEM ENTRE SI, A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI -
MG E A
EMPRESA .............................................................

A Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, instituída pela Lei nº. 10.425, de 19
de abril de 2002, publicada no DOU de 22 de abril de. 2002 sediada em São João del-
Rei/MG, à Praça Frei Orlando, nº. 170, CEP: 36.307-352, CNPJ nº. 21.186.804/0001-05,
neste ato representada pelo seu Reitor Professor Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira,
brasileiro, casado, professor de magistério superior, portador da Carteira de Identidade nº
MG 2.717.519, expedida pela SSP/MG e CPF nº. 695.105.476-20, no uso de suas
atribuições, na forma do que dispõem os artigos 24 e 26 e seus incisos do Estatuto aprovado
pela Portaria MEC no 2.684, de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26 de setembro de 2003,
combinado com o Decreto de 04 de maio de 2016, DOU de 05 de maio de 2016 doravante
denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o
nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a)
da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF
nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 23122.019282/2018-75,
Autorização-Reitoria fl. ___ e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da e da Instrução Normativa
SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão nº 045/2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Instrumento é a aquisição de equipamentos para ampliação da
infraestrutura de rede local existente, de conectividade e de suporte à internet nos seis
campi da Universidade Federal de São João del Rei, sediados em São João del-Rei, Ouro
Branco, Divinópolis e Sete Lagoas, que serão prestados nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, anexo do Edital

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM (SERVIÇO) LOCAL DE EXECUÇÃO QUANTIDADE VALORES



2 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

1.4. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início
na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./..........., somente poderá ser
prorrogado nos termos do artigo 57, parágrafo 1, da Lei n. 8.666, de 1993.

3 CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

1.5. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de
R$ .......(....).

1.6. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4 CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.7. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na
classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 15276 / 154069
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

5 CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

1.8. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes
encontram-se definidos no Edital.

6 CLÁUSULA SEXTA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE

1.9. O preço é fixo e irreajustável.

7 CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE ENTREGA, ACEITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

1.10. O regime de entrega a ser executado pela CONTRATADA, os de aceitação e o de
fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do
Edital.

8 CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

1.11. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo do Edital.



9 CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

1.12. As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.

10 CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

1.13. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.14. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

1.15. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

1.16. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
1.16.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
1.16.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
1.16.3. Indenizações e multas.

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES

1.17. É vedado à CONTRATADA:
1.17.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
1.17.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

1.18. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN n. 05, de 2017.

1.19. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

1.19.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

1.20. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

1.21. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas
federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO CONTRATUAL

14.1 – A gestão contratual do presente Contrato deverá seguir o estabelecido na
Instrução Normativa SEGES nº 05/2017.



15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15.2. O valor anual a ser publicado será de R$________.

14 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.3. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato será o da Seção Judiciária de São João Del-Rei-MG- Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

São João Del-Rei, de de 2018.

CONTRATANTE:
Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira

Reitor

CONTRATADO(A):
Nome
Cargo

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:


