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Elma Livia

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de CPL [cpl@tre-df.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 20 de novembro de 2018 16:38
Para: 'Multi Quadros'
Cc: cpl@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] RES:  IMPUGNAÇÃO PREGÃO 32/2018 UASG 70025
Anexos: ATT00008.txt

À EMPRESA MULTI QUADROS 
 
Senhora Dalmira Santos, 
 
Acuso o recebimento da correspondência eletrônica abaixo. 
 
Atenciosamente, 
 
Elizeide Maria do Nascimento 
Comissão de Licitações – TRE/DF 
 
De: Cpl [mailto:cpl-bounces@tre-df.gov.br] Em nome de Multi Quadros 
Enviada em: terça-feira, 20 de novembro de 2018 16:13 
Para: cpl@tre-df.gov.br 
Assunto: [Cpl] IMPUGNAÇÃO PREGÃO 32/2018 UASG 70025 
 
 
 

Prezado(a) Pregoeiro(a), 
 

Boa Tarde !!!! 
  

Favor acusar recebimento desta Impugnação.   

 

Venho através deste e-mail apresentar Impugnação para o Pregão Eletrônico 

32/2018, Grupo 1 itens 1 e 2, que segue em anexo, assim como documentos 

comprobatórios, editais que já contemplam o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, e 

as Respostas de Impugnações Deferidas em outros pregões Impugnados por nossa 

empresa. 
 

Solicitamos deferimento na inclusão no edital do Cadastro Técnico Federal 

do Ibama conforme Lei nº 10.165/2000 e Instrução Normativa IBAMA n° 6, 

de 15/03/2013. 

 

O vidro e a madeira são as principais matéria prima do quadro, que compõe a sua 
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estrutura, e o vidro e a madeira estão enquadrados no Anexo I da Instrução 

Normativa IBAMA n° 6, de 15/03/2013, a qual trouxe modificações ao Anexo II da 

Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, do qual o Pregoeiro deverá 

solicitar ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou 

envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de 

Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal do Ibama, 

acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de 

Autenticação, Instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, conforme 

a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000, e legislação 

correlata, pois o vidro e a madeira são altamente poluidores do meio ambiente. 

  

Deverá solicitar da empresa arrematante, o Certificado de Cadastro Federal do IBAMA 

do Fabricante do Produto (Quadro), e não da Madeireira que produziu a chapa de 

madeira, pois o Certificado regulamenta que está Fábrica ao produzir os Quadros, 

compraram Madeiras Legalizadas de Reflorestamento, além de darem destinação 

correta das sobras de madeira e vidros, que são Poluidoras do Meio Ambiente. O 

Certificado da Madeireira por si só, não normatiza o produto, pois ao produzir os 

quadros sempre há sobras da madeira, e as mesmas podem não estar tendo a sua 

destinação correta, poluindo assim o meio ambiente, do qual somente o Certificado 

do Fabricante podem garantir que os quadros foram fabricados dentro das normas 

Ambientais Vigentes. 
 

O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Naturais é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 

9º, XII, da Lei nº 6.938/81) cuja finalidade consiste no controle e no monitoramento 

das atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte e 

comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente. 

  

A Instrução Normativa IBAMA nº 6/2013, que regulamenta o CTF/APP, impõe a 

obrigatoriedade de inscrição no CTF/APP ás pessoas físicas e jurídicas que se 

dediquem, isolada ou cumulativamente, ao exercício de "atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais" (art. 10, I). 

 

Por atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientas, no 
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termos do art. 2º, inciso I; da referida instrução, entende-se "aquelas relacionadas 

no Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e também aquelas que, por força de normas 

específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais" (art. 2º, I). 

  

No tocante do vidro e da madeira, o referido anexo, incluído pela Lei nº 10.165/00, 

considera como tais as seguintes atividades: 

  

Código Categoria Descrição Pp/gu 

02 Indústria de 

Produtos Minerais 

Não Metálicos 

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a 

extração;fabricação e elaboração de produtos minerais não 

metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, 

gesso, amianto, vidro e similares. 

MMédio 

  

07 

Indústria de 

Madeira 

serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; 

fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada 

e compensada; fabricação de estruturas de madeira e de móveis 

Médio 

 

E o Anexo I na IN 06/2013 especifica o seguinte: 

  

 

TABELA DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE 

RECURSOS AMBIENTAIS 

Legenda de cobrança de TCFA: 

SIM - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981; 

SIM* - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, com especificação descritiva; 

NÃO - descrições não vinculadas ao Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, mas sujeitas à inscrição no 

CTF/APP, por força de legislação ambiental. 

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO TCFA 

Indústria de 

Produtos 

Minerais Não 

Metálicos 

 2 - 2 Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos 

tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, 

amianto, vidro e similares 

SIM 

Indústria de 

Madeira 

7-4 Fabricação de estruturas de madeira e móveis SIM 
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Preliminarmente cabe esclarecer que o site do IBAMA permite a consulta 

da Autenticidade do Certificado de Cadastro Técnico Federal através  da Chave de 

Autenticação que todos os certificados devem possuir obrigatoriamente, garantindo 

assim a sua validade. Ressaltamos que a Consulta Pública é meramente para uma 

consulta simples, não garantindo a Autenticidade do Certificado, que deve possuir 

obrigatoriamente a chave de autenticidade, pois a mesma consulta todas 

regularidade de todas as licenças ambientais na base de dados do Ibama, pois 

alguma pode vender durante a validade da certidão, daí a importância da consulta da 

Autenticação do Certificado.  

  

É super importante as Fábricas / Indústrias de Quadros, possuírem o Certificado de 

Cadastro Federal do IBAMA , pois o mesmo regulamenta as empresas que dão a 

destinação correta das sobras de vidros e madeiras, que são Potencialmente 

Poluidoras do Meio Ambiente, e devem ser reciclados ou dados as destinações 

corretas, e muitas empresas já cumprem as normas ambientais vigentes, e possuem 

o Certificado do IBAMA, lembrando que o Certificado tem que ser do Fabricante do 

Quadro, que elaborou o vidro ( cortou, lapidou, furou, temperou, dentre outros) e 

adquiriu a madeira reflorestada e deu a destinação correta de suas sobras após o 

corte na medida desejada. 

  

O Parecer da Advocacia Geral da União (AGU) nº. 

13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU foi aprovado pelo Procurador-Geral Federal 

Marcelo de Siqueira Freitas, em 17 de novembro de 2014, tornando-se opinião legal 

da instituição, com a orientação de que “será exigido como critério de aceitabilidade 

da proposta quando for exigido Registro no Cadastro Técnico Federal – CTF 

do Fabricante do Produto a ser adquirido ou utilizado na prestação de serviços 

contratado pela Administração”, sendo “exigido como requisito de habilitação quando 

o licitante desempenha diretamente as Atividades Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais, de modo que deverá obrigatoriamente estar registrado no 

Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA” . 
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Ou seja, está referida Comissão Permanente de Licitação, deverá solicitar da empresa 

arrematante, colocando no Avisos do Pregão ou no Referido Edital, a exigência 

do Certificado de Cadastro Federal do IBAMA do Fabricante do Quadro. 

  

Solicitar o Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, não 

infringe a ISONOMIA E O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME, pois muitas Fábricas 

de quadros escolares e Móveis já cumprem as Normas Ambientais vigentes, e 

possuem o Certificado do Ibama, e várias empresas revendem os seus produtos em 

várias licitações públicas através de revenda.  
 

O advento da Lei nº 12.349, de 2010, que incluiu no art 3º da Lei nº 8.666/93, como 

princípio e objetivo da licitação, a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, que por fim, foi publicado o Decreto nº 7.746/2012, que regulamentou o 

art. 3º da Lei nº 8.666/93, especificamente para estabelecer critérios, práticas e 

diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 

contratações públicas. Nesse sentido se encontra consolidada a legalidade e a 

obrigatoriedade de se observar critérios de sustentabilidade nas licitações, desde que 

preservado o princípio da isonomia. 

  

O registro do Fabricante do Produto no Certificado Técnico Federal do Ibama 

assegura que o processo de fabricação ou industrialização de um produto, em razão 

de seu impacto ambiental, está sendo acompanhado e fiscalizado pelo órgão 

competente. 

  

A Administração não é obrigada a adquirir produtos de procedência duvidosa, ou 

seja, de Fabricantes que não se encontrem regulares com o Cadastro Técnica Federal 

do IBAMA, diante da potencialidade lesiva desses produtos. 

  

Vários Pregões Eletrônicos Impugnados por nossa empresa, deferiram a referida 

Impugnação, e vão readequar os seus editais solicitando o Cadastro Técnico Federal 

do IBAMA do fabricante do quadro, atendendo assim as leis Ambientais vigentes, 

segue em anexo as decisões, e algumas estão nos avisos do sistema Comprasnet, ou 

edital readequado, vamos ver: 

   

Licitação Órgão Itens Produtos 
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Pregão Eletrônico  nº 60/2016  
UASG nº 120072 

Comando da Aeronáutica - Segundo Centro 
Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo 

27, 32, 67 
e 70  

Quadro Decorativo, Quadro Branco e 
Quadro Aviso Cortiça

Pregão Eletrônico  nº 10/2015  
UASG nº 160315 

Centro de Capacitação Física do Exército e 
Fortaleza de São João 

20 Quadro Branco 

Pregão Eletrônico  nº 50/2015  
UASG nº 120062 

Comando da Aeronáutica 
Base Aérea de São Paulo 

13 e 14 Quadro Branco Magnético com cavalete

Pregão Eletrônico  nº 75/2016  
UASG nº 290002 

Defensoria Pública da União 1 TOTEM EM MDF COM DISPLAY DE 
VIDRO 

Pregão Eletrônico  nº 54/2016  
UASG nº 153167 

Colégio Pedro II 
 

8 Quadro de chaves com porta de vidro

Pregão Eletrônico  nº 3/2016  
UASG nº 160089 

Comando do Exército 
Secretaria de Economia e Finanças 

8 Quadro Branco Magnético

Pregão Eletrônico  nº 53/2016  
UASG nº 153167 

Colégio Pedro II 
 

2 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO

Pregão Eletrônico  nº 31/2016  
UASG nº 925150 

Telecomunicações Brasileira S.A. 
 

53 Quadro Branco Magnético

Pregão Eletrônico  nº 5/2016  
UASG nº 158145 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

229 a 233 Quadro Aviso, Quadro Cortiça e 
Quadro Branco Magnético

Pregão Eletrônico  nº 2/2016  
UASG nº 153296 

Universidade Federal de Minas Gerais 
 

50, 51, 88 Quadro Branco 

Pregão Eletrônico  nº 4/2016  
UASG nº 160012 

Comando do Exército 
Centro de Instrução de Guerra na Selva 

93 e 96 Quadro Branco e Quadro Celotex

Pregão Eletrônico  nº 1/2016  
UASG nº 160150 

Comando do Exército - 4ª Companhia de 
Engenharia de Combate Mecanizada 

36 e 37 Quadro Branco 

Código da UASG: 512006 
Pregão Eletrônico Nº 5/2017 

INSS - Unidade de Execução da Diretoria 
Colegiada 

7, 20 e 35 Quadros Brancos, Flip Charts 
com Quadro Branco e Quadros 

de Avisos 
Código da UASG: 926381 

Pregão Eletrônico Nº 8/2017 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
Secretaria Municipal de Educação 

13 a 15 Quadros de Avisos e Quadros 
Magnéticos 

Código da UASG: 158394 
Pregão Eletrônico Nº 1/2017 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Sergipe - Campus Lagarto 

65 Quadros Brancos 

Código da UASG: 925307 
Pregão Eletrônico Nº 71/2017 

Secretaria de Estado da Gestão 
Administrativa/Acre 

9 Quadros Brancos 

Código da UASG: 160199 
Pregão Eletrônico Nº 10/2017 

Comando Militar do Nordeste 
Hospital Militar de Área de Recife 

271, 279 e 
280 

Quadros Brancos e Quadros de 
Avisos 

Código da UASG: 200031 
Pregão Eletrônico Nº 10/2017 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria da República na Bahia 

16 Quadros Brancos 

Código da UASG: 160447 
Pregão Eletrônico Nº 16/2017 

Comando Militar do Sul 
1º Batalhão Ferroviário 

176 a 178 
e 242 

Quadros Brancos e Quadros de 
Avisos 

Código da UASG: 155216 
Pregão Eletrônico Nº 1/2017 

INST FED. EDUC. CIENC. TEC. PE CAMPUS 
OLINDA 

14 a 23, 
31 e 32 

Quadros Brancos, Quadros 
Côncavos, Quadros Magnéticos e 

Lousas de Vidro 
Código da UASG: 160102 

Pregão Eletrônico Nº 3/2017 
Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada 

41º Batalhão de Infantaria Motorizado 
186 a 190 Quadros Brancos e Quadros 

Magnéticos 
Código da UASG: 275066 

Pregão Eletrônico Nº 4/2017 
CBTU-STU/NAT – Superintendência de Trens 

Urbanos de Natal 
38 Quadros Brancos 
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Código da UASG: 200121 
Pregão Eletrônico Nº 6/2017 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
1ª Superintendência de Polícia Rod. Federal 

45 Quadros Brancos 

 

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento o mais breve possível. 

  

Qualquer dúvida entre em contato conosco, 

  

Agradecendo a atenção despendida, reiteramos nossos votos de elevada estima e 

distinta consideração, 

  

Atenciosamente,   
 

Dalmira Santos. 
 

 

 
 

 

 

 

Livre de vírus. www.avg.com.  

 



 
FÁBRICA DE QUADROS ESCOLARES (QUADRO BRANCO, LOUSA DE VIDRO, 

QUADRO AVISO,CORTIÇA, GIZ, GESTÃO Á VISTA, DENTRE OUTROS). 
CNPJ: 03.961.467/0001-96   Inscrição Estadual: 062.093.821-0024 

 

RUA CALDAS DA RAINHA, 1799 – BAIRRO SÃO FRANCISCO– BHTE/MG- TEL: 3497-6829 
Site: www.multiquadros.com.br 

e-mail: multiquadros@yahoo.com.br 

Belo Horizonte, 20 de Novembro de 2018. 

 

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) E DEMAIS MEMBROS DA EQUIPE DE LICITAÇÃO 

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE DF 

 

Código da UASG: 70025 

Pregão Eletrônico Nº 32/2018 

 

Prezados Senhores, A empresa Multi Quadros e Vidros Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.961.467/0001-96, sediada 

à Rua Caldas da Rainha, nº 1799, bairro São Francisco, neste ato representada por sua procuradora infra-

assinada, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Sas, com fulcro no art. 12 do Decreto n° 3555/00, 

apresentar sua 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
Em face da constatação de irregularidades na habilitação do referido pregão, frente ao Grupo 1 itens 1 

e 2, que é solicitado Quadro Aviso com vidro de correr que são fabricados com fundo em madeira (MDF, 

Compensado, Eucatex, HDF, Duratex, Aglomerado) e vidro para dar sustentação ao quadro, sem exceção, não 

existindo outro material para fabricação, ou seja os quadros são confeccionados com matéria prima 

principal/estrutura a madeira e o vidro, assim como qualquer outro mobiliário confeccionado de madeira e 

vidro ( Mesa, Armário, Porta  dentre outros). 

A madeira e o vidro são as principais matérias primas do quadro, que compõe a sua estrutura, e estão 

enquadrados no Anexo I da Instrução Normativa IBAMA n° 6, de 15/03/2013, a qual trouxe modificações ao 

Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, do qual o Pregoeiro deveria solicitar ao 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de 

não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal 

do Ibama, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com chave de Autenticação, 

Instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações 

dadas pela Lei nº 10.165/2000, e legislação correlata, pois o vidro é altamente poluidor do meio ambiente.  

 

O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Naturais é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9º, XII, da Lei nº 6.938/81) cuja 

finalidade consiste no controle e no monitoramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, 

produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente. 

 

 A Instrução Normativa IBAMA nº 6/2013, que regulamenta o CTF/APP, impõe a obrigatoriedade de 

inscrição no CTF/APP ás pessoas físicas e jurídicas que se dediquem, isolada ou cumulativamente, ao 



 
FÁBRICA DE QUADROS ESCOLARES (QUADRO BRANCO, LOUSA DE VIDRO, 

QUADRO AVISO,CORTIÇA, GIZ, GESTÃO Á VISTA, DENTRE OUTROS). 
CNPJ: 03.961.467/0001-96   Inscrição Estadual: 062.093.821-0024 

 

RUA CALDAS DA RAINHA, 1799 – BAIRRO SÃO FRANCISCO– BHTE/MG- TEL: 3497-6829 
Site: www.multiquadros.com.br 

e-mail: multiquadros@yahoo.com.br 

exercício de "atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais" (art. 10, I). 

 

               Por atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientas, no termos do art. 2º, 

inciso I; da referida instrução, entende-se "aquelas relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e 

também aquelas que, por força de normas específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais" 

 (art. 2º, I). 

 

               No tocante da madeira e vidro, o referido anexo, incluído pela Lei nº 10.165/00, considera como tais 

as seguintes atividades: 

 

Código Categoria Descrição Pp/gu 

02 Indústria de 

Produtos Minerais 

Não Metálicos 

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a 

extração;fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como 

produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares. 

MMédio
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Indústria de 

Madeira 

serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; fabricação de 

chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada; fabricação de 

estruturas de madeira e de móveis 

Médio 

 

E o Anexo I na IN 06/2013 especifica o seguinte: 

ANEXO I 

TABELA DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS 

Legenda de cobrança de TCFA:

SIM - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981;

SIM* - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, com especificação descritiva;

NÃO - descrições não vinculadas ao Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, mas sujeitas à inscrição no CTF/APP, por 

força de legislação ambiental. 

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO TCFA 

Indústria de 

Produtos Minerais 

Não Metálicos 

 2 - 2 Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como 

produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e 

similares 

SIM 

Indústria de Madeira 

 

7-4 Fabricação de estruturas de madeira e móveis SIM 

As empresas que fabricam os quadros devem possuir: 

 



 
FÁBRICA DE QUADROS ESCOLARES (QUADRO BRANCO, LOUSA DE VIDRO, 

QUADRO AVISO,CORTIÇA, GIZ, GESTÃO Á VISTA, DENTRE OUTROS). 
CNPJ: 03.961.467/0001-96   Inscrição Estadual: 062.093.821-0024 

 

RUA CALDAS DA RAINHA, 1799 – BAIRRO SÃO FRANCISCO– BHTE/MG- TEL: 3497-6829 
Site: www.multiquadros.com.br 

e-mail: multiquadros@yahoo.com.br 

- Documento emitido em nome da licitante e/ou fabricante do item cotado que comprove que as 

madeiras utilizadas na fabricação e/ou montagem dos itens são oriundas de áreas de florestas nativas com 

Projetos de Manejo Florestal ou de áreas de reflorestamento aprovados pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, conforme prevê a Instrução Normativa nº 112/2006 

ou; 

- Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, com validade, vigência na data da solicitação que 

comprove que a licitante e/ou fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão fiscalizador para 

industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, conforme a Lei Federal nº 

6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000.  

 

A madeira que é a matéria prima principal/estrutura do quadro deve ser oriundas de áreas de florestas 

nativas com Projetos de Manejo Florestal ou de áreas de reflorestamento aprovados pelo IBAMA, além de 

serem Potencialmente Poluidoras, e devem ter sua destinação final correta, conforme lei ambiental vigente.   

 

A Lei Federal 6.938/81 prevê os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre os 

quais se destacam o licenciamento ambiental, o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, a 

avaliação de impactos ambientais e o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 

e/ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais – CTF/APP. 

 

Este último, o Cadastro Técnico Federal, tem a finalidade de possibilitar o controle e 

monitoramento, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, 

das pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, 

produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, e ainda, à 

extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da fauna e flora. 

 

Inicialmente, a Lei nº 8.666/93 trazia apenas a previsão no art. 6º, inciso IX, de que o projeto básico 

deveria, entre outros elementos, ser “elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento” 

 

Posteriormente, com o advento da Lei nº 12.349, de 2010, que incluiu no art 3º da Lei nº 8.666/93, 

como princípio e objetivo da licitação, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, o tema ganhou 

força e importância. Concluiu-se que o Estado, com seu poder de compra, poderia influir positivamente na 

questão, criando demanda para que os produtos comercializados se adequassem cada vez mais aos critérios 

de sustentabilidade. 
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No mesmo sentido, o TCU passou a cobrar diversas condutas da Administração na área de 

sustentabilidade sócio ambiental e passou a exigir dos gestores as justificativas para a não realização dessas 

condutas. 

Por fim, foi publicado o Decreto nº 7.746/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666/93, 

especificamente para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável nas contratações públicas. Nesse sentido se encontra consolidada a legalidade e a 

obrigatoriedade de se observar critérios de sustentabilidade nas licitações, desde que preservado o princípio 

da isonomia. 

Neste ponto, importante trazer o que dispõe o já citado Decreto nº 7.746/2012 acerca de como deve 

agir a Administração para dar efetividade ao tema: 

“Art. 7º O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de 

sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no 

fornecimento dos bens. 

Art. 8º A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório poderá ser 

feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada, ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório.” 

Cabe ressaltar que a expressão "poderá" contida na norma deve ser sempre entendida como um 

poder-dever para a Administração em decorrência do princípio da legalidade.  

No caso concreto, o ponto de insurgência é a ausência de exigência no edital de que a fabricante do 

produto esteja com o registro válido no CTF - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído conforme inciso II do art. 17 da Lei 6.938/81. 

O registro do fabricante do produto no CTF assegura que o processo de fabricação ou 

industrialização de um produto, em razão de seu impacto ambiental, está sendo acompanhado e fiscalizado 

pelo órgão competente. 

As atividades que demandam o referido cadastro se encontram presente no Anexo I da INº 06/2013 

do IBAMA, incluindo-se, entre outras: 

2-2. Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálico tais como produção e 

material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares; 

7-4. Fabricação de estruturas de madeira e móveis 
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Considerando-se o status de princípio da licitação a que foi erigida a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, cabe no momento analisar se a exigência do Registro válido no CTF da fabricante do 

produto se apresenta como algo e necessário e obrigatório, de acordo com as normas vigentes. 

Nesse sentido, o assunto já foi objeto de análise da Advocacia Geral da União, exposto através do 

Parecer nº 13º/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, assinado pelo Procurador-Geral Federal em 17 de 

novembro de 2014, o qual teve como conclusão a possibilidade, e inclusive dever, de se incluir a exigência 

em questão (documento integral em anexo).  

Ressalta-se que o Parecer em questão não tem qualquer força normativa na atividade administrativa 

do Poder Judiciário. Por outro lado, atribui-se à Advocacia Geral da União, entre outras funções, as 

atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, possuindo corpo específico para 

analisar e instruir sobre questões atinentes a licitações e contrato administrativos. 

Sobre o assunto, assim concluiu referido parecer: 

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS. EXIGÊNCIA DE 

CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILlDADE SÓCIOAMBIENTAL NAS 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO E 

REGULARIDADENO CADASTROTÉCNICOFEDERALDO IBAMA (CTF) 

I - Os critérios e práticas de sustentabilidade serão exigidos por vezes como especificação 

técnica do objeto; por vezes como obrigação da contratada; e por vezes como requisitos 

de habilitação técnica ou jurídica, seja na execução dos serviços/obras contratados ou no 

fornecimento de bens, devendo ter como princípio a preservação do caráter competitivo 

do certame. 

II - Não se pode confundir critérios de aceitabilidade da proposta (critérios e práticas de 

sustentabilidade exigidos como especificação técnica do objeto ou como obrigação da 

contratada) com requisitos de habilitação. 

III - O Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CjU/SP orienta quando se deve exigir a 

inscrição e regularidade no CTF do IBAMA como critério de aceitabilidade da proposta 

ou como requisito de habilitação. 

IV - Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas neste parecer, a 

Administração tem a prerrogativa e o dever legal e moral de exigir nas contratações 

públicas critérios de sustentabilidade socioambiental, entre eles o registro no 

Cadastro Técnico Federal, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade 

válido, quando a Lei nº 6.938, de 1981 e a regulamentação pelo IBAMA assim o 
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exigem (atualmente o tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de 15 de 

março de 2013). sob pena de não aceitação da proposta ou inabilitação da licitante, 

conforme o caso. 

V - Portanto, a exigência é legal e não viola os artigos 27 a 31 da Lei Geral de Licitações 

e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666, de 1993). 

(...)” 

 

Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas nesta Impugnação, a Administração 

tem a prerrogativa e o dever legal e moral de somente adquirir produtos de procedência legal. Uma das formas 

de comprovação da legalidade da procedência do produto é a comprovação de registro do fabricante do produto 

no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do art. 17, inciso 11, 

da Lei nº 6.938, de 1981 e da regulamentação pelo IBAMA, sob pena de não aceitação da proposta (atualmente 

o tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, devendo o Guia ser atualizado 

nessa parte). 

 

A Administração não é obrigada a adquirir produtos de procedência duvidosa, ou seja, de fabricantes 

que não se encontrem regulares com o CTF do IBAMA (quando exigido), diante da potencialidade lesiva 

desses produtos. 

 

Por fim, com relação à crítica feita de a exigência de regularidade da inscrição do fabricante do 

produto no CTF se tratar de exigência de conduta de terceiros no certame, cabe uma reflexão a respeito de tal 

crítica. 

Preliminarmente cabe esclarecer que o site do IBAMA permite a consulta da Autenticidade do 

Certificado de Cadastro Técnico Federal através  da Chave de Autenticação que todos os certificados devem 

possuir, garantindo assim a sua validade. Ressaltamos que a Consulta Pública é meramente para consulta 

simples, não garantindo a autenticidade do certificado, que deve possuir obrigatoriamente a chave de 

autenticidade.  

Ou seja, o pregoeiro terá totais condições de, por si, só verificar a regularidade do fabricante do 

produto oferecido pela licitante no site do IBAMA. Essa situação enfraquece a alegação de se tratar de uma 

exigência de conduta de terceiros no certame. 

Ademais, ainda com relação a essa crítica (exigência de conduta de terceiros), é preciso entender que 

se esta a falar do que se denomina a "cadeia do bem" ou "o rastreamento da legalidade ambiental da cadeia 

produtiva do bem que será adquirido pela Administração Pública". A Administração Pública contratante exige 

do licitante/fornecedor, o licitante exige do fabricante do produto e toda a sociedade ganha com isso. 
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É uma situação semelhante à da compra de madeira para fabricação de móveis ou qualquer outro 

produto de origem florestal. Essa matéria prima terá sempre que vir acompanhada da comprovação de sua 

origem legal. A Administração somente deve comprar produto de origem florestal quando o fornecedor 

comprovar a origem legal desse produto. 

Nessa esteira, o fornecedor que participa de licitações deverá exigir a comprovação da regularidade no 

CTF sempre que comprar produtos de seu fabricante, quando a legislação exigir que esse fabricante seja 

cadastrado no CTF em relação a esse produto. Se o fabricante do produto porventura se negar a se regularizar 

ou manter-se regularizado, deve o fornecedor/licitante descartar esse fabricante e buscar outro que comprove 

sua condição de regularidade, pelo menos se esse fornecedor tiver a intenção de contratar com a Administração 

Pública. 

Somente assim, com a "cadeia do bem" ou "o rastreamento da legalidade ambiental da cadeia 

produtiva do bem que será adquirido pela Administração Pública", será possível cumprir o desiderato de 

promover o desenvolvimento nacional sustentável, erigido a princípio da licitação, por força da alteração do 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 pela Lei nº 12.349, de 2010." 

 

Desta forma, e por tudo já exposto,  o edital deve ser alterado com a inclusão da previsão de que, para 

os itens enquadrados no Anexo I da INº 06/2013 do IBAMA, o Pregoeiro solicitará ao licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar, que apresente o Comprovante de Registro do fabricante do 

produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido. 

 

De acordo com a lei 8.666/93 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 

12.349, de 2010) (Regulamento)  

 

Solicitar o Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, não infringe a 

ISONOMIA E O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME, pois muitas fábricas de quadros escolares e 

móveis já cumprem as Normas Ambientais vigentes, e possuem o Certificado do Ibama, e várias empresas 

revendem em muitas licitações públicas, produtos dos fabricantes licenciados pelo Ibama. 
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A presente licitação foi instaurada, na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme Termo de 

Referência do Edital.  

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Como é cediço, a Administração Pública a Administração Pública deve, obrigatoriamente, 

atuar com respaldo na Constituição da República e no ordenamento jurídico vigente, por corolário ao Estado de 

Direito. Todos os artigos constitucionais, em última análise, velam pelo princípio da legalidade, especialmente 

o art. 5º, incisos  II e LXIX, art. 49, V, e art. 37, que ora se colaciona:  

 

Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

(...). 

Dessa forma, exige-se da Administração que toda sua atuação seja pautada na Lei, pois, 

“hoje, o princípio da legalidade exige a conformidade dos atos administrativos com a lei e com todos os 

valores que estão presentes na Constituição, de forma implícita ou explícita”1.   

 

Cinge-se o debate, portanto, a existência de norma que exija da Administração Pública 

conduta correspondente à observância do CTF – Cadastro Técnico Federal e sua regularidade.  

 

Pois bem. Indiscutível que, a Constituição da República é a primeira a inaugurar obrigação da 

Administração em observar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Público 

defende-lo e preservá-lo (CR, art. 225). O art. 3º da Lei 8.666/93 exige, expressamente, “a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável” seja garantida pela licitação, exigindo o Decreto 7.746, que 

regulamenta referido artigo, que a administração pública exigiram no instrumento convocatório para aquisição 

de bens que estes seja constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de 

sustentabilidade.  

 

Não bastasse isso, a Advocacia-Geral da União, responsável pela assessoria e consultoria 

jurídica da Administração, por meio da Câmara Permanente de Licitações e Contratos (CPLC), instituída pela 

Portaria 359, de 27 de abril de 2012, com objetivo de uniformizar o entendimento jurídico da Administração 

Pública e, por conseguinte, traçar os caminhos da legalidade, emitiu o Parecer nº. 

13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, no qual não apenas concluí que “atualmente, a inclusão de critérios 

                                                        
1 DI PIETRO, Maria Sylvia. Licitação para contratos de publicidade – Economicidade. BLC nº. 6, jun. 1993, p. 
209. 
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de sustentabilidade socioambiental nas contratações públicas é obrigação da Administração”, tendo a 

Administração “dever legal e moral de somente adquirir produtos de procedência legal”. 

 

Não podendo a Administração adquirir produtos de procedência duvidosa, surge a Lei 

6.938/81 e a Instrução Normativa IBAMA nº. 31 como salvaguardas da procedência, ao estabelecer “o registro 

do fabricante no Cadastro Técnico Federal – CTF” para assegurar que o processo de fabricação ou 

industrialização de um produto, em razão de seu impacto ambiental está sendo acompanhado e fiscalizado pelo 

órgão competente.  

 

Trata-se de verdadeiro critério de aceitabilidade da proposta e, assim sendo, deve 

expressamente constar do Instrumento Convocatório, dando publicidade à exigência – observância ao 

princípio da publicidade, bem como vinculando os competidores e a própria Administração – princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório.  

 

Importante ressaltar que, o Parecer nº. 13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU foi aprovado 

pelo Procurador-Geral Federal Marcelo de Siqueira Freitas, em 17 de novembro de 2014, tornando-se opinião 

legal da instituição, com a orientação de que “será exigido como critério de aceitabilidade da proposta quando 

for exigido registro no Cadastro Técnico Federal – CTF do fabricante do produto a ser adquirido ou utilizado 

na prestação de serviços contratado pela Administração”, sendo “exigido como requisito de habilitação quando 

o licitante desempenha diretamente as atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, de modo 

que deverá obrigatoriamente estar registrado no Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA”.  

 

Ao dispor sobre qualificação técnica para fins de habilitação, a Lei nº 8.666/93 estabelece as seguintes 

exigências em seu art. 30: 

 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

 I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;II - comprovação de 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe 

técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 

caso.” (destaque em negrito nosso)” 
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Que, fundamentado na condição estabelecida pelo inciso IV, art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93, é 

imperioso que o instrumento convocatório em exame exija a apresentação de outros documentos para 

fins de certificação da qualificação técnica dos interessados em participar do certame. 

 

Considerando as disposições do Art. 17, incisos I e II, da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, que 

institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam às atividades 

potencialmente poluidoras ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente 

perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora; 

 

Em conformidade com o previsto pelo art. 225 da Constituição Federal/88, é imperativo que os editais 

de licitação expedidos pela Administração Pública se adeque ao seguinte comando constitucional: 

“Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.” 

 

Que, além da previsão contida no art. 225 acima transcrito, aplicam-se ao tema os princípios 

estabelecidos pelo art. 37 e as disposições do art. 170, todos da Carta Magna. 

 

“Que o art. 170 da CF/88 corrobora na compreensão da questão quando fixa que a 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios:  

IV - livre concorrência;  

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente;  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;  

VIII- busca do pleno emprego.” 

 

Há valores constitucionais a serem garantidos e é dever-poder da Administração Pública guardá-los e 

os fazer cumprir. 

Com este escopo, o Estado edita normas, delimita a autonomia dos particulares e prestigia valores a 

serem buscados pela atuação privada. 

 

A intervenção do Estado ocorre ainda quando este demanda bens e serviços necessários ao 

cumprimento de todas as suas funções e atividades, momento em que busca no mercado o suporte para atender 



 
FÁBRICA DE QUADROS ESCOLARES (QUADRO BRANCO, LOUSA DE VIDRO, 

QUADRO AVISO,CORTIÇA, GIZ, GESTÃO Á VISTA, DENTRE OUTROS). 
CNPJ: 03.961.467/0001-96   Inscrição Estadual: 062.093.821-0024 

 

RUA CALDAS DA RAINHA, 1799 – BAIRRO SÃO FRANCISCO– BHTE/MG- TEL: 3497-6829 
Site: www.multiquadros.com.br 

e-mail: multiquadros@yahoo.com.br 

às suas necessidades, ocasionando impacto de dimensão macroeconômica em face do porte das contratações 

realizadas. 

 

Observando o mandamento constitucional, a Lei nº 12.349/10, de 15 de dezembro de 2010, constituiu 

um marco nesta ação estatal ao introduzir disciplina na dimensão desta função macroeconômica da contratação 

pública. 

 

Este diploma recém-editado determinou que o Estado quando da formalização de uma contratação, 

considerar não somente o bem ou serviço necessário, mas também a realização de um valor 

constitucionalmente – o desenvolvimento nacional sustentado. 

 

A Lei nº 12.349/10 impõe que a contratação administrativa ocorra como incentivo 

ao desenvolvimento nacional sustentado, com atenção a dois aspectos:  

 

- A dimensão econômico-social (fomento às atividades no Brasil). 

 

- A dimensão ecológica (adoção de práticas ambientalmente corretas). 

 

Além de assegurar um tratamento preferencial às empresas estabelecidas no Brasil, a Lei nº 12.394/10 

impôs a adoção de soluções ambientalmente corretas, impondo ao Estado uma contratação administrativa que 

assegure práticas amigáveis ao meio ambiente, reduzindo ao mínimo possível os danos ou o uso inadequado 

dos recursos naturais. 

 

Esta nova orientação normativa busca em sua essência o desenvolvimento sustentado, em 

conformidade com o conceito presente no Relatório Brundtland de 1987, produzido pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no sentido de que este modelo "satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 

 

A relação ao tema específico das licitações, as alterações introduzidas pela Lei nº 12.349/10 na 

redação do art. 3º da Lei nº 8.666/93 promoveram relevantes modificações na concepção da contratação 

administrativa vigente no Brasil. 

 

Na prática, a aplicação deste novo conceito – desenvolvimento nacional sustentável – exige revisão 

dos requisitos de habilitação a serem observados pelos fornecedores que desejam participar de procedimento 

licitatório, independentemente da modalidade escolhida, inclusive o Pregão, conforme previsto pelo art. 2º da 

Lei 12.394/10. 
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Entre as condições a serem cumpridas pelos fornecedores, encontram-se as exigências de qualificação 

técnica estabelecidas no art. 30 da Lei nº 8.666/93, que, em seu inc. IV, determina que o fornecedor deve 

provar “o atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso”. 

 

Com o advento da legislação ambiental (Lei nº 6.938/81 com a redação dada pelas Leis números 

7.804/89, 8.028/90 e 11.284/06) e a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente, é indubitável a 

existência de legislação especial aplicável ao tema do desenvolvimento nacional sustentável, sem contar com 

toda a normatização produzida pelo IBAMA (Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009) e pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) (Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 

2010), sendo indiscutível que estas regras devem ser observadas no momento da definição das exigências de 

qualificação técnica dispostas no edital licitatório a ser expedido pela Administração Pública contratante. 

 

Nos termos do art. 131 da Constituição, “a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente 

ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei 

complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

A atuação consultiva da Advocacia-Geral da União (AGU) se dá por meio do assessoramento e 

orientação dos dirigentes do Poder Executivo Federal, de suas autarquias e fundações públicas, para dar 

segurança jurídica aos atos administrativos que serão por elas praticados, notadamente quanto à materialização 

das políticas públicas, à viabilização jurídica das licitações e dos contratos e, ainda, na proposição e análise de 

medidas legislativas (Leis, Medidas Provisórias, Decretos e Resoluções, entre outros) necessárias ao 

desenvolvimento e aprimoramento do Estado Brasileiro. 

Além disso, desenvolvem-se atividades de conciliação e arbitramento, cujo objetivo é o de resolver 

administrativamente os litígios entre a União, autarquias e fundações, evitando, assim, a provocação do Poder 

Judiciário. 

São responsáveis pelo exercício das atividades consultivas os Advogados da União, os advogados integrantes 

do Quadro Suplementar, os Procuradores da Fazenda Nacional e os Procuradores Federais, cada qual na sua 

respectiva área de atuação. 

No exercício dessas importantes funções, sobressai a atuação que tem o dever dar formatação jurídico-

constitucional às políticas públicas, de forma a preservar os direitos e garantias fundamentais do cidadão e, em 

última análise, prevenir o surgimento de litígios ou disputas jurídicas. 
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Vamos ver o PARECER DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)   Nº 

13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, QUE INTEGRA OS DOCUMENTOS DESTA 

IMPUGNAÇÃO: 

 

PROCESSO Nº: 02001.004396/2013-11 

INTERESSADO: DIVISÃO JURÍDICA-MG/PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

ASSUNTO: Temas relativos a licitações e contratos administrativos tratados no âmbito da Câmara Permanente 

de licitações e contratos administrativos instituída pela Portaria/PGF n.º 98, de 26 de fevereiro de 2013. 

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. 

LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS. EXIGÊNCIA DE CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

SÓCIOAMBIENTAL NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO E 

REGULARIDADE NO  CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA (CTF). 

 

Desse modo, ante tudo o que foi exposto acima, conclui-se: 

 

a) Os critérios e práticas de sustentabilidade serão exigidos por vezes como especificação técnica do 

objeto; por vezes como obrigação da contratada; e por vezes como requisitos de habilitação técnica ou 

jurídica, seja na execução dos serviços/obras contratados ou no fornecimento de bens, devendo ter 

como princípio a preservação do caráter competitivo do certame; 

 

b) Não se pode confundir critérios de aceitabilidade da proposta (critérios e práticas de sustentabilidade 

exigidos como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada) com requisitos de 

habilitação; 

 

c) Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas neste parecer, a Administração tem a 

prerrogativa e o dever legal e moral de exigir nas contratações públicas critérios de sustentabilidade 

socioambiental, entre eles o registro no Cadastro Técnico Federal, acompanhado do respectivo Certificado 

de Regularidade válido, quando a Lei nº 6.938, de 1981 e a regulamentação pelo IBAMA assim o exigem 

(atualmente o tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013), sob pena de 

não aceitação da proposta ou inabilitação da licitante, conforme o caso; 

 

d) Portanto, a exigência é legal e não viola os artigos 27 a 31 da  Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei nº 8.666, de 1993); 

 

Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas neste parecer, a Administração tem a 

prerrogativa e o dever legal e moral de exigir nas contratações públicas critérios de sustentabilidade 
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socioambiental, entre eles o registro no Cadastro Técnico Federal, acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido, quando a Lei nº 6.938, de 1981 e a regulamentação pelo IBAMA assim o exigem 

(atualmente o tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013), sob pena de não 

aceitação da proposta ou inabilitação da licitante, conforme o caso. 

 

 A partir da leitura dos diplomas acima citados, não há dúvidas de a questão ambiental deve ser 

observada em procedimentos licitatórios realizados pela Administração Pública, na busca pela eficiência dos 

mecanismos para obter melhor controle da preservação do meio ambiente. 

 

Ademais, no que tange à normatização infraconstitucional, não é necessária qualquer inovação 

legislativa para efetivar o mandamento constitucional, uma vez que a Lei nº 8.666/93 possui comandos que 

permitem a contratação com requisitos ambientais de forma adequada e vantajosa para a Administração.” 

 

Com foco nesta questão ambiental, o art. 12 da Lei das Licitações estabelece: 

“Art. 12 Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 

considerados principalmente os seguintes requisitos: 

..... (omissis) ..... 

VII - impacto ambiental”. (Grifo nosso) 

 

VAMOS VER A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 31, DE 3 DE DEZEMBRO 2009, QUE INTEGRA OS 

DOCUMENTOS DESTA IMPUGNAÇÃO: 

 

“Art. 2º São obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais as pessoas 

físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à 

extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente 

perigosos ao meio ambiente, bem como de produtos e subprodutos da fauna e flora, 

e demais atividades passíveis de controle pelo IBAMA e órgãos estaduais e 

municipais de meio ambiente. (Redação dada pela IN Ibama Nº 07, de 2011)” 

 

§1º Para o enquadramento das atividades junto ao Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 

deve ser utilizado o Anexo II desta Instrução Normativa. (Redação dada pela IN 

Ibama Nº 07, de 2011) 

 

ANEXO II - TABELA DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE 

RECURSOS NATURAIS 
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2-2 - Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material 
cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares. 
 

7-4 - Fabricação de estruturas de madeira e móveis. 

 

ANEXO III - CORRELAÇÃO INDICATIVA ENTRE O CADASTRO NACIONAL DE ATIVIDADES 

ECONOMICAS E AS CATEGORIAS DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES 

POTENCIAMENTE POLUIDORAS E/OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS 

 

2. Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos - beneficiamento de minerais não metálicos, não 
associados a extração; fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção 
de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares. 

 
Códigos CNAE (CARTÃO CNPJ) correspondentes à descrição do Anexo VIII da Lei 10.165 
 
2399-1/01 Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e 
cristal 
 

7. Indústria de Madeira - serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; fabricação 

de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada; fabricação de estruturas de madeira e de 

móveis. (Grifo nosso). 

 

Códigos CNAE (CARTÃO CNPJ) correspondentes à descrição do Anexo VIII da Lei 10.165 

 

1629-3/01 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 

1629-3/02 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais 

trançados, exceto móveis 

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira 

 

Se por força do inciso III, art. 29 da Lei nº 8.666/93 os licitantes que estão em débito com a Fazenda 

Pública ficam impedidos de participar do processo licitatório, porque não poderia haver previsão para que os 

poluidores, em débito com a sociedade, com o meio ambiente e também com o Fisco, pois oneram os cofres 

públicos com os danos causados, também sejam impedidos de participar da licitação ? 

 

Neste sentido, vale o registro do mestre Marçal Justen Filho sobre a condição estabelecida pelo § 1º, 

inc. I, do art. 3º da Lei nº 8.666/93: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional, e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
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moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 

12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.” 

 

Ou seja, o próprio § 1º, inc. I do art. 3º admite, de modo implícito, a adoção de qualquer forma 

discriminatória desde que tenha pertinência e relevância para a seleção da proposta mais vantajosa. A parte 

final do dispositivo examinado deve ser interpretada como consagrando o princípio da proporcionalidade.” (In 

Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Dialética, 2010. p. 83). 

 

Em data mais recente, em 19 de janeiro de 2010, foi editada a Instrução Normativa nº 1, pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que 

dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras 

pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 

Por meio da Revista Licitações e contratos – Orientações e jurisprudência, a Egrégia Corte de Contas 

da União reafirmou o entendimento quanto às exigências de regularidade ambiental: 

 

Na contratação para compra de bens, execução de obras ou prestação de serviços e na elaboração de 

projetos básicos ou executivos devem ser observados os critérios de sustentabilidade ambiental previstos na IN 

nº 01, de 29 de janeiro de 2010, editada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. (Licitações e 

contratos – Orientações e jurisprudência do TCU. p. 10) 

 

(...) 

“Para definir o objeto da licitação, o administrador deve estar atento as 

peculiaridades do mercado, as diferentes exigências da Lei de Licitações e aos 

critérios de sustentabilidade ambiental previstos na IN/MPOG nº 01/2010. (Ibid., p. 

148) 

(...) 

Nas compras deverão ser observadas ainda: 

- especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca; 

- definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas; 
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- condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do 

material; 

- critérios de sustentabilidade ambiental previstos na IN/MPOG nº 01/2010” (Ibid., 

p. 210)”. (Grifo nosso) 

 

Consagrando este entendimento, por meio do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, o Governo 

Federal reafirmou seu posicionamento pela estrita observância do mandamento constante do art. 225 da 

Constituição Federal/88, bem como do comando presente no art. 3º da Lei nº 8.666/93 – promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável – regulamentando o citado art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 

nas contratações realizadas pela administração pública federal, e instituindo a Comissão Interministerial de 

Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP. 

 

Em decorrência deste recentíssimo diploma, a administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e as empresas estatais dependentes poderão adquirir bens e contratar serviços e obras considerando 

critérios e práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatório. 

 

Observando a legislação vigente e a orientação jurisprudencial e doutrina existentes, o Professor 

Cristiano Mansur de Freitas, Advogado Pós-Graduado, Assessor Jurídico da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul 2004/2006 e Encarregado da Assessoria Jurídica da Base de Abastecimento da Marinha do 

Brasil no Rio de Janeiro/RJ, oferece exemplos práticos da aplicação destas novas exigências a título de 

qualificação técnica em licitação: 

 

“Por tal razão, primando pela eficiência, pela razoabilidade e sem deixar de observar a 

legalidade, propomos a disposição de requisitos ambientais de forma genérica no edital, 

aplicados a todos os fornecedores independentemente do seu ramo de atuação. A sugestão 

aqui referida seria com a seguinte redação: 

 

Apresentação de atestado(s)/certidão(ões) pertinente(s) dos órgãos competentes, conforme 

estabelece o art. 6º e seus incisos da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e registro no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos da Instrução 

Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA. 

 

Ademais, além da disposição expressa no edital, conforme mencionado, como requisito de 

habilitação técnica, sugerimos ainda a criação de novo anexo ao edital licitatório: 

Declaração de Sustentabilidade Ambiental, devendo ser preenchida e apresentada pelo 

licitante juntamente a toda a documentação habilitatória”. 
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Nesse contexto, teríamos um edital que contempla, na totalidade, as exigências de quesitos 

ambientais, comprometendo o fornecedor a apresentar, em momento próprio, sua habilitação técnica ambiental 

(atestados, certidões, licenciamentos, etc.), sob pena não só de ter sua habilitação negada, mas também, por ter 

prestado declaração falsa, de sofrer com as penalizações previstas tanto na Lei nº 8.666/93 como, em especial, 

na Lei número 0.520/02 e no Decreto nº 5.450/05. 

 

As exigências de comprovação de regularidade ambiental para fins de qualificação técnica e, por 

conseguinte, habilitação, são de observância obrigatória para os interessados em participar de procedimentos 

licitatórios, em face do previsto pelo inciso IV, art. 30, da Lei nº 8.666/93. 

 

O procedimento licitatório tem como princípio fundamental garantir a isonomia entre os licitantes. A 

importância dada pelo legislador ao referido princípio é tamanha que o artigo 3º da Lei nº 8.666/93 chega a 

afirmar que a “licitação visa garantir o princípio constitucional da isonomia”. Exagerou o legislador. Não 

obstante a elevadíssima importância do princípio em tela, o objetivo da licitação é atingir a melhor oferta ao 

Estado. Ainda assim, é válido o conceito da importância do princípio da igualdade. 

 

Mesmo considerando a essencialidade da igualdade entre as licitantes, é necessário destacar em que 

termos será analisada a igualdade entre as participantes do certame. Aqui vale a máxima jurídica: “igualdade é 

tratar de maneira igual os iguais e desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades” 

 

O princípio fundamental implica na existência de uma fase de habilitação prévia à análise das 

propostas. Nessa fase inicial, a Administração possuiria condições de separar aqueles que têm condições de 

executar o contrato licitado, daqueles que não as tem. Em bom português: separar o joio do trigo. 

 

O Prof. Hely Lopes Meirelles (Licitação e contrato administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 

2010. p. 18) define em sua obra o motivo da existência de uma fase prévia à análise das propostas e que busque 

eliminar os concorrentes menos preparados: 

 

Embora haja interesse da Administração no comparecimento do maior número de 

licitantes, o exame das propostas restringe-se àquelas que realmente possam ser 

aceitas, em razão da pessoa do proponente. Isto porque a Administração só pode 

contratar com quem tenha qualificação para licitar, ou seja, o interessado que, além 

da regularidade com o Fisco, demonstre possuir capacidade jurídica para o ajuste; 

condições técnicas para executar o objeto da licitação; idoneidade financeira para 

assumir e cumprir os encargos e responsabilidade do contrato. 
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A vontade do legislador era estabelecer um critério que permitisse a participação do maior número de 

interessados, mas sem comprometer a segurança do contrato. 

 

Quando essa vontade é trazida à modalidade pregão é fundamental que sua análise esteja acostada ao 

que determina o parágrafo único do artigo 4º do Decreto 3.555/00, que regulamenta o pregão: 

 

Art. 4º A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da 

celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo 

preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. 

 

Parágrafo único. 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, a finalidade e a segurança da 

contratação (grifou-se) 

 

A inserção do dispositivo legal gera uma mudança paradigmática de comportamento ao agente 

administrativo promotor do pregão. O Prof. Paulo Boselli (Capacitação para Pregoeiros e Licitantes. São 

Paulo: Negócios Públicos, 2009. p. 38) posiciona-se de forma firme quanto à diferença de postura existente 

entre o pregão e as modalidades tradicionais: 

 

Há que haver uma mudança significativa de postura das pessoas envolvidas com o 

pregão, em especial por parte da Administração Pública. A utilização satisfatória do 

pregão implica em evitar decisões excessivamente formalistas que acabam por 

reduzir o número de propostas em condições de serem aproveitadas no certame. 

 

Essa mudança de cultura citada pelo autor, quando aplicada ao estudo em tela, indica o rumo da maior 

amplitude de interessados possível na aplicação das normas disciplinadoras da licitação, inclusive, e 

principalmente, quando da estipulação das regras convocatórias. 

 

Assim, nessa concepção de maior amplitude do certame e com o objetivo de obter a melhor oferta 

possível, não há qualquer fundamento que alicerce posição contrária à de que deve ser observado o valor real 

do contrato, visando uma maior concretude do critério habilitatório e, sobretudo, um acréscimo no universo de 

licitantes possível, sem comprometer a segurança da contratação. 
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A atual disposição do edital fere, ainda, os princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos na 

Constituição Federal e no art. 3º da Lei 8.666/93. 

 

Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 

do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos.  

 

§ 1o É vedado aos agentes públicos:  

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de 1991. 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao 

qual se acha estritamente vinculada. (Destacamos). 

 

Como já mencionado alhures, o procedimento licitatório deve estar vinculado de forma absoluta aos 

comandos do edital e à disciplina legal. A Administração obtém certa autonomia para elaborar o certame, 

porém, todas as regras devem estar claramente estabelecidas antes do início da disputa.  

 

Essas regras vinculam a todos os participantes, autoridades e licitantes. Dessa forma todo o 

procedimento licitatório deverá obedecer ao estipulado no edital, além, claro, da Lei.  

 

A jurisprudência é sentido de se impedir qualquer tipo de direcionamento, dificultando a concorrência, 

conforme casos análogos que se transcreve as ementas abaixo: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PRAZO REDUZIDO. 

LICITAÇÃO DE GRANDE PORTE. RESTRIÇÕES QUE REDUZEM 

DRASTICAMENTE A CONCORRÊNCIA 
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“1. A finalidade da licitação pública é obter o melhor produto pela proposta mais 

vantajosa para a Administração.  

 

2. Não se justifica restringir o prazo para a apresentação de documentação de 

habilitação e propostas econômicas em licitação destinada à aquisição de 

equipamentos que totalizam cerca de R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta 

milhões de reais), inviabilizando participação de interessados e restringindo a uma 

participante a habilitação no certame, o que traduz indícios de direcionamento, os 

quais devem ser esclarecidos ou afastados.  

 

3. Havendo fundada dúvida, é cabível o deferimento de tutela para conceder a 

liminar pleiteada, suspendendo o certame.  

 

4. Faculta-se à União a republicação do edital com o deferimento de prazo para as 

interessadas providenciarem suas propostas e documentações.  

 

5. Agravo de instrumento provido. (TRF1, AG 2008.01.00.036960-2 / DF, Agravo 

de Instrumento, Relatora Desª. SELENE MARIA DE ALMEIDA, 5ª Turma, 

Publicação 10/12/2008 e-DJF1 P. 447) Grifo nosso. ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 

8.429/92. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE 

PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. EX-PREFEITO. 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMPRESA PRIVADA. FRAUDE À 

LICITAÇÃO. ART. 11 DA LEI 8.429/92. ATO ÍMPROBO COMETIDO PELOS 

REÚS CONFIGURADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 12 DO 

MESMO DIPLOMA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. (...)  

 

6. Restou devidamente comprovado nos autos a prática do ato ímprobo de 

direcionamento da licitação e da presença do elemento subjetivo - dolo - em face da 

aglutinação de objetos totalmente diversos num mesmo edital de licitação, desde 

pavimentação até construção de hospital.  

 

7. Apesar de não haver ilegalidade no fracionamento do objeto licitado, todavia, é 

imprescindível que haja certa relação entre os itens. A extensão do objeto no caso 

dos autos viola o interesse público e denota a intenção de entregar todo 6 

conjunto de obras a mesma empresa, inclusive, com a assinatura do contrato 

muito antes da liberação dos recursos do primeiro convênio. (...)  
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13. Apelação de Osmar Ramos a que se dá parcial provimento para excluir a pena de 

ressarcimento ao erário. Mantidas todas as demais sanções aplicadas, nos termos do 

art. 12, III, da Lei 8.429/92. (TRF1, AC 2005.33.00.026029-2/BA, Apelação Cível, 

Relator Des. NEY BELLO, 3ª Turma, Publicação 22/08/2014 eDJF1 P. 351).” 

(Grifo nosso) 

 

Portanto, pelo exposto, o certame descumpriu esse dispositivo editalício, devendo, pois, ser 

considerado nulo o procedimento licitatório, ou que seja adequado o Edital para aceitação das propostas de 

forma individualizada com base no tipo de produto, assim, as regras do próprio edital. 

 

Quanto ao artigo 15 da Lei 8.666/93, conforme nossa manifestação publicada através da Nota de 

Esclarecimentos 001, ele não é determinativo, e diz claramente que: 

 

Art. 15 - As compras sempre que possível deverão:  

I...  

II...  

III...  

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 

peculiaridades do mercado, visando economicidade; ( negritos nossos)  

V.... 

 

DO PEDIDO 
 

Inicialmente, a Lei nº 8.666/93 trazia apenas a previsão no art. 6º, inciso IX, de que o projeto básico 

deveria, entre outros elementos, ser “elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento” 

 

Posteriormente, com o advento da Lei nº 12.349, de 2010, que incluiu no art 3º da Lei nº 8.666/93, 

como princípio e objetivo da licitação, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, o tema ganhou 

força e importância. Concluiu-se que o Estado, com seu poder de compra, poderia influir positivamente na 

questão, criando demanda para que os produtos comercializados se adequassem cada vez mais aos critérios 

de sustentabilidade. 

No mesmo sentido, o TCU passou a cobrar diversas condutas da Administração na área de 

sustentabilidade sócio ambiental e passou a exigir dos gestores as justificativas para a não realização dessas 

condutas. 
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Por fim, foi publicado o Decreto nº 7.746/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666/93, 

especificamente para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável nas contratações públicas. Nesse sentido se encontra consolidada a legalidade e a 

obrigatoriedade de se observar critérios de sustentabilidade nas licitações, desde que preservado o princípio 

da isonomia. 

Neste ponto, importante trazer o que dispõe o já citado Decreto nº 7.746/2012 acerca de como deve 

agir a Administração para dar efetividade ao tema: 

“Art. 7º O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de 

sustentabilidade na execução dos serviços contratados e critérios de sustentabilidade no 

fornecimento dos bens. 

Art. 8º A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório poderá ser 

feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada, ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório.” 

Cabe ressaltar que a expressão "poderá" contida na norma deve ser sempre entendida como um 

poder-dever para a Administração em decorrência do princípio da legalidade.  

No caso concreto, o ponto de insurgência é a ausência de exigência no edital de que a fabricante do 

produto esteja com o registro válido no CTF - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído conforme inciso II do art. 17 da Lei 6.938/81. 

O registro do fabricante do produto no CTF assegura que o processo de fabricação ou 

industrialização de um produto, em razão de seu impacto ambiental, está sendo acompanhado e fiscalizado 

pelo órgão competente. 

 

O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Naturais é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 9º, XII, da Lei nº 6.938/81) cuja 

finalidade consiste no controle e no monitoramento das atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, 

produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente. 

 

 A Instrução Normativa IBAMA nº 6/2013, que regulamenta o CTF/APP, impõe a obrigatoriedade de 

inscrição no CTF/APP ás pessoas físicas e jurídicas que se dediquem, isolada ou cumulativamente, ao 

exercício de "atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais" (art. 10, I). 

 

               Por atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientas, no termos do art. 2º, 
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inciso I; da referida instrução, entende-se "aquelas relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e 

também aquelas que, por força de normas específicas, estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais" 

 (art. 2º, I). 

 

               No tocante da madeira e vidro, o referido anexo, incluído pela Lei nº 10.165/00, considera como tais 

as seguintes atividades: 

 

Código Categoria Descrição Pp/gu 

02 Indústria de 

Produtos Minerais 

Não Metálicos 

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a 

extração;fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como 

produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares. 

MMédio

 

07 

Indústria de 

Madeira 

serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; fabricação de 

chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada; fabricação de 

estruturas de madeira e de móveis 

Médio 

 

E o Anexo I na IN 06/2013 especifica o seguinte: 

ANEXO I 

 

TABELA DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS 

Legenda de cobrança de TCFA:

SIM - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981;

SIM* - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, com especificação descritiva;

NÃO - descrições não vinculadas ao Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, mas sujeitas à inscrição no CTF/APP, por 

força de legislação ambiental. 

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO TCFA 

Indústria de

Produtos Minerais 

Não Metálicos 

 2 - 2 Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como 

produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e 

similares 

SIM 

Indústria de Madeira 

 

7-4 Fabricação de estruturas de madeira e móveis SIM 
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Considerando-se o status de princípio da licitação a que foi erigida a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, cabe no momento analisar se a exigência do Registro válido no CTF da fabricante do 

produto se apresenta como algo e necessário e obrigatório, de acordo com as normas vigentes. 

Nesse sentido, o assunto já foi objeto de análise da Advocacia Geral da União, exposto através do 

Parecer nº 13º/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, assinado pelo Procurador-Geral Federal em 17 de 

novembro de 2014, o qual teve como conclusão a possibilidade, e inclusive dever, de se incluir a exigência 

em questão (documento integral em anexo).  

Ressalta-se que o Parecer em questão não tem qualquer força normativa na atividade administrativa 

do Poder Judiciário. Por outro lado, atribui-se à Advocacia Geral da União, entre outras funções, as 

atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, possuindo corpo específico para 

analisar e instruir sobre questões atinentes a licitações e contrato administrativos. 

Sobre o assunto, assim concluiu referido parecer: 

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS. EXIGÊNCIA DE 

CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILlDADE SÓCIOAMBIENTAL NAS 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO E 

REGULARIDADENO CADASTROTÉCNICOFEDERALDO IBAMA (CTF) 

I - Os critérios e práticas de sustentabilidade serão exigidos por vezes como especificação 

técnica do objeto; por vezes como obrigação da contratada; e por vezes como requisitos 

de habilitação técnica ou jurídica, seja na execução dos serviços/obras contratados ou no 

fornecimento de bens, devendo ter como princípio a preservação do caráter competitivo 

do certame. 

II - Não se pode confundir critérios de aceitabilidade da proposta (critérios e práticas de 

sustentabilidade exigidos como especificação técnica do objeto ou como obrigação da 

contratada) com requisitos de habilitação. 

III - O Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CjU/SP orienta quando se deve exigir a 

inscrição e regularidade no CTF do IBAMA como critério de aceitabilidade da proposta 

ou como requisito de habilitação. 

IV - Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas neste parecer, a 

Administração tem a prerrogativa e o dever legal e moral de exigir nas contratações 

públicas critérios de sustentabilidade socioambiental, entre eles o registro no 

Cadastro Técnico Federal, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade 

válido, quando a Lei nº 6.938, de 1981 e a regulamentação pelo IBAMA assim o 
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exigem (atualmente o tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de 15 de 

março de 2013). sob pena de não aceitação da proposta ou inabilitação da licitante, 

conforme o caso. 

V - Portanto, a exigência é legal e não viola os artigos 27 a 31 da Lei Geral de Licitações 

e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666, de 1993). 

(...)” 

 

Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas nesta Impugnação, a Administração 

tem a prerrogativa e o dever legal e moral de somente adquirir produtos de procedência legal. Uma das formas 

de comprovação da legalidade da procedência do produto é a comprovação de registro do fabricante do produto 

no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do art. 17, inciso 11, 

da Lei nº 6.938, de 1981 e da regulamentação pelo IBAMA, sob pena de não aceitação da proposta (atualmente 

o tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, devendo o Guia ser atualizado 

nessa parte). 

 

A Administração não é obrigada a adquirir produtos de procedência duvidosa, ou seja, de fabricantes 

que não se encontrem regulares com o CTF do IBAMA (quando exigido), diante da potencialidade lesiva 

desses produtos. 

 

Por fim, com relação à crítica feita de a exigência de regularidade da inscrição do fabricante do 

produto no CTF se tratar de exigência de conduta de terceiros no certame, cabe uma reflexão a respeito de tal 

crítica. 

Preliminarmente cabe esclarecer que o site do IBAMA permite a consulta da Autenticidade do 

Certificado de Cadastro Técnico Federal através  da Chave de Autenticação que todos os certificados devem 

possuir, garantindo assim a sua validade. Ressaltamos que a Consulta Pública é meramente para consulta 

simples, não garantindo a autenticidade do certificado, que deve possuir obrigatoriamente a chave de 

autenticidade.  

Ou seja, o pregoeiro terá totais condições de, por si, só verificar a regularidade do fabricante do 

produto oferecido pela licitante no site do IBAMA. Essa situação enfraquece a alegação de se tratar de uma 

exigência de conduta de terceiros no certame. 

Ademais, ainda com relação a essa crítica (exigência de conduta de terceiros), é preciso entender que 

se esta a falar do que se denomina a "cadeia do bem" ou "o rastreamento da legalidade ambiental da cadeia 

produtiva do bem que será adquirido pela Administração Pública". A Administração Pública contratante exige 

do licitante/fornecedor, o licitante exige do fabricante do produto e toda a sociedade ganha com isso. 
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É uma situação semelhante à da compra de madeira para fabricação de móveis ou qualquer outro 

produto de origem florestal. Essa matéria prima terá sempre que vir acompanhada da comprovação de sua 

origem legal. A Administração somente deve comprar produto de origem florestal quando o fornecedor 

comprovar a origem legal desse produto. 

Nessa esteira, o fornecedor que participa de licitações deverá exigir a comprovação da regularidade no 

CTF sempre que comprar produtos de seu fabricante, quando a legislação exigir que esse fabricante seja 

cadastrado no CTF em relação a esse produto. Se o fabricante do produto porventura se negar a se regularizar 

ou manter-se regularizado, deve o fornecedor/licitante descartar esse fabricante e buscar outro que comprove 

sua condição de regularidade, pelo menos se esse fornecedor tiver a intenção de contratar com a Administração 

Pública. 

Somente assim, com a "cadeia do bem" ou "o rastreamento da legalidade ambiental da cadeia 

produtiva do bem que será adquirido pela Administração Pública", será possível cumprir o desiderato de 

promover o desenvolvimento nacional sustentável, erigido a princípio da licitação, por força da alteração do 

art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 pela Lei nº 12.349, de 2010." 

Desta forma, e por tudo já exposto,  o edital deve ser alterado com a inclusão da previsão de que, para 

os itens enquadrados no Anexo I da INº 06/2013 do IBAMA, o Pregoeiro solicitará ao licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar, que apresente o Comprovante de Registro do fabricante do 

produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido. 

 

De acordo com a lei 8.666/93 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº 

12.349, de 2010) (Regulamento)  

 

Solicitar o Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal do IBAMA, não infringe a 

ISONOMIA E O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME, pois muitas fábricas de quadros escolares e 

móveis já cumprem as Normas Ambientais vigentes, e possuem o Certificado do Ibama, e várias empresas 

revendem em muitas licitações públicas, produtos dos fabricantes licenciados pelo Ibama. 

 

A presente licitação foi instaurada, na modalidade de Pregão Eletrônico, conforme Termo de 

Referência do Edital.  
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Em razão dos fatos e fundamentos apresentados, que comprovam a necessidade de imediata 

modificação do Edital da Licitação, respeitosamente requer: 

 

1. O conhecimento da presente IMPUGNAÇÃO em face de sua legitimidade e tempestividade; 

 

2. A concessão de efeito suspensivo à presente IMPUGNAÇÃO; 

 

3. No mérito, a concessão de integral PROVIMENTO à presente IMPUGNAÇÃO, face à total pertinência dos 

argumentos e fundamentos legais apresentados; 

 

4. Que em razão do provimento da presente IMPUGNAÇÃO, seja realizada modificação no edital, para 

inclusão de subitem contendo as seguintes exigências: 

 

- Solicitar ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie 

imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do fabricante do produto no 

Cadastro Técnico Federal do Ibama, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com 

chave de Autenticação, Instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, readequando o edital a 

Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações à Instrução Normativa nº 31, de 

3 de dezembro de 2009, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000, e 

legislação correlata.  

 

Que o Fabricante do Quadro deverá estar escrito nas corretas categorias do Cadastro Técnico Federal: 

 

TABELA DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS 

Legenda de cobrança de TCFA:

SIM - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981;

SIM* - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, com especificação descritiva;

NÃO - descrições não vinculadas ao Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, mas sujeitas à inscrição no CTF/APP, por 

força de legislação ambiental. 

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO TCFA 

Indústria de 

Produtos Minerais 

Não Metálicos 

 2 - 2 Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como 

produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e 

similares 

SIM 

Indústria de Madeira 7-4 Fabricação de estruturas de madeira e móveis SIM 
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Preliminarmente cabe esclarecer que o site do IBAMA permite a consulta da Autenticidade do 

Certificado de Cadastro Técnico Federal através  da Chave de Autenticação que todos os certificados devem 

possuir, garantindo assim a sua validade. Ressaltamos que a Consulta Pública é meramente para consulta 

simples, não garantindo a autenticidade do certificado, que deve possuir obrigatoriamente a chave de 

autenticidade.  

 

Como demonstrado na impugnação, pretende a Administração adquirir produtos de madeira, ou seja, 

que utiliza de recursos ambientais, pois, como demonstrado na impugnação e, ainda, conforme parecer da 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU): 

  

Parecer nº. 13/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU foi aprovado pelo Procurador-Geral Federal 

Marcelo de Siqueira Freitas, em 17 de novembro de 2014, tornando-se opinião legal da instituição, com a 

orientação de que “será exigido como critério de aceitabilidade da proposta quando for exigido registro no 

Cadastro Técnico Federal – CTF do fabricante do produto a ser adquirido ou utilizado na prestação de serviços 

contratado pela Administração”, sendo “exigido como requisito de habilitação quando o licitante desempenha 

diretamente as atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, de modo que deverá 

obrigatoriamente estar registrado no Cadastro Técnico Federal – CTF do IBAMA”.  

 
Vários Pregões Eletrônicos Impugnados por nossa empresa, deferiram a referida Impugnação, e vão 

readequar os seus editais solicitando o Cadastro Técnico Federal do IBAMA do fabricante do quadro, 

atendendo assim as leis Ambientais vigentes, segue em anexo as decisões, e algumas estão nos avisos do 

sistema Comprasnet, ou edital readequado, vamos ver: 

 

Licitação Órgão Itens Produtos 

Pregão Eletrônico  nº 60/2016  

UASG nº 120072 

Comando da Aeronáutica - Segundo Centro 

Int. Def. Aerea Contr. Ffg Aereo 

27, 32, 67 

e 70  

Quadro Decorativo, Quadro Branco 

e Quadro Aviso Cortiça 

Pregão Eletrônico  nº 10/2015  

UASG nº 160315 

Centro de Capacitação Física do Exército e 

Fortaleza de São João 

20 Quadro Branco 

Pregão Eletrônico  nº 50/2015  

UASG nº 120062 

Comando da Aeronáutica 

Base Aérea de São Paulo 

13 e 14 Quadro Branco Magnético com 

cavalete 

Pregão Eletrônico  nº 75/2016  

UASG nº 290002 

Defensoria Pública da União 1 TOTEM EM MDF COM DISPLAY 

DE VIDRO 

Pregão Eletrônico  nº 54/2016  

UASG nº 153167 

Colégio Pedro II 

 

8 Quadro de chaves com porta de 

vidro 

Pregão Eletrônico  nº 3/2016  Comando do Exército 8 Quadro Branco Magnético 
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UASG nº 160089 Secretaria de Economia e Finanças 

Pregão Eletrônico  nº 53/2016  

UASG nº 153167 

Colégio Pedro II 

 

2 QUADRO MAGNÉTICO 

BRANCO 

Pregão Eletrônico  nº 31/2016  

UASG nº 925150 

Telecomunicações Brasileira S.A. 

 

53 Quadro Branco Magnético 

Pregão Eletrônico  nº 5/2016  

UASG nº 158145 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

229 a 233 Quadro Aviso, Quadro Cortiça e 

Quadro Branco Magnético 

Pregão Eletrônico  nº 2/2016  

UASG nº 153296 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

50, 51, 88 Quadro Branco 

Pregão Eletrônico  nº 4/2016  

UASG nº 160012 

Comando do Exército 

Centro de Instrução de Guerra na Selva 

93 e 96 Quadro Branco e Quadro Celotex 

Pregão Eletrônico  nº 1/2016  

UASG nº 160150 

Comando do Exército 

4ªCompanhia de Engenharia de Combate 

Mecanizada 

36 e 37 Quadro Branco 

Código da UASG: 512006 

Pregão Eletrônico Nº 5/2017 

INSS - Unidade de Execução da Diretoria 

Colegiada 

7, 20 e 35 Quadros Brancos, Flip Charts com 

Quadro Branco e Quadros de Avisos 

Código da UASG: 926381 

Pregão Eletrônico Nº 8/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

Secretaria Municipal de Educação 

13 a 15 Quadros de Avisos e Quadros 

Magnéticos 

Código da UASG: 158394 

Pregão Eletrônico Nº 1/2017 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe - Campus Lagarto 

65 Quadros Brancos 

Código da UASG: 925307 

Pregão Eletrônico Nº 71/2017 

Secretaria de Estado da Gestão 

Administrativa/Acre 

9 Quadros Brancos 

Código da UASG: 160199 

Pregão Eletrônico Nº 10/2017 

Comando Militar do Nordeste 

Hospital Militar de Área de Recife 

271, 279 e 

280 

Quadros Brancos e Quadros de 

Avisos 

Código da UASG: 200031 

Pregão Eletrônico Nº 10/2017 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República na Bahia 

16 Quadros Brancos 

Código da UASG: 160447 

Pregão Eletrônico Nº 16/2017 

Comando Militar do Sul 

1º Batalhão Ferroviário 

176 a 178 

e 242 

Quadros Brancos e Quadros de 

Avisos 

Código da UASG: 155216 

Pregão Eletrônico Nº 1/2017 

INST FED. EDUC. CIENC. TEC. PE 

CAMPUS OLINDA 

14 a 23, 31 

e 32 

Quadros Brancos, Quadros 

Côncavos, Quadros Magnéticos e 

Lousas de Vidro 

Código da UASG: 160102 

Pregão Eletrônico Nº 3/2017 

Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada 

41º Batalhão de Infantaria Motorizado 

186 a 190 Quadros Brancos e Quadros 

Magnéticos 

Código da UASG: 275066 

Pregão Eletrônico Nº 4/2017 

CBTU-STU/NAT – Superintendência de 

Trens Urbanos de Natal 

38 Quadros Brancos 

Código da UASG: 200121 

Pregão Eletrônico Nº 6/2017 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal 

1ª Superintendência de Polícia Rodoviária 

45 Quadros Brancos 
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Federal 

 

Vários Pregões Eletrônicos abaixo, já contemplam no edital as normas ambientais previstas em lei, 

sem pedido de Impugnação nenhuma, solicitando o Cadastro Técnico Federal do IBAMA ao fabricante do 

quadro, segue em anexo os editais, vamos ver: 

 

Licitação Órgão Itens Produtos 

Pregão Eletrônico  nº  4/2016 

UASG nº 135040 

Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - Embrapa/CNPH 

151 e 152 Quadro Branco e Quadro Aviso 

Cortiça 

Pregão Eletrônico  nº  7/2016 

UASG nº 160523 

Comando do Exército - Centro de 

Preparação de Oficiais da Reserva de BH 

47 Quadro Branco 

Pregão Eletrônico  nº  37/2016 

UASG nº 120039 

Comando da Aeronáutica 

MAER - Grupamento de Apoio/RJ 

117 QUADRO DE AVISOS 

METÁLICO COM IMÃS 

Pregão Eletrônico  nº  12/2016 

UASG nº 926535 

CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO 

 

81 Quadro Branco 

Pregão Eletrônico  nº  

167/2016 

UASG nº 153164 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

1 Quadro edital de feltro verde 

Pregão Eletrônico  nº  4/2016 

UASG nº 158435 

Instituto Federal Baiano 

Campus Senhor do Bonfim 

155 QUADRO BRANCO 

Código da UASG: 160236 

Pregão Eletrônico Nº 2/2017 

COMANDO DE ARTILHARIA 

DIVISIONARIA DA 1ª DE 

56º Batalhão de Infantaria 

38 Quadros de Avisos 

Código da UASG: 153166 

Pregão Eletrônico Nº 39/2017 

UF Rural do Rio de Janeiro - Decanato de 

Assuntos Administrativos - Departamento de 

Material e Serviços Auxiliares 

5 a 19 Quadros Brancos, Quadros de 

Avisos e Quadros Magnéticos 

Código da UASG: 153037 

Pregão Eletrônico Nº 1/2017 

Universidade Federal de Alagoas 1 Lousas de Vidro 

Código da UASG: 150232 

Pregão Eletrônico Nº 193/2017 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Hospital Universitário 

13 e 14 Quadros Magnéticos e Lousas de 

Vidro 

Código da UASG: 154032 

Pregão Eletrônico Nº 13/2017 

Fundação Faculdade Federal de Ciências 

Médicas de Porto Alegre 

10 e 70 Quadros Brancos 

Código da UASG: 154048 

Pregão Eletrônico Nº 16/2017 

Fundação Universidade Federal do Piauí 

 

200, 248, 

249 e 262 

Escaninhos e Quadros Brancos 

Código da UASG: 153037 

Pregão Eletrônico Nº 33/2016 

Universidade Federal de Alagoas 20 a 22 Quadros Brancos e Quadros de 

Avisos 
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Código da UASG: 158635 

Pregão Eletrônico Nº 6/2017 

IF DE RONDÔNIA - IFRO CAMPUS 

GUARAJÁ MIRIM 

5 e 14 Lousas de Vidro 

Código da UASG: 153061 

Pregão Eletrônico Nº 15/2017 

Universidade Federal de Juiz de Fora Grupo 1 

Itens 1 a 4 

Molduras 

Código da UASG: 80009 

Pregão Eletrônico Nº 32/2016 

Tribunal Superior do Trabalho 

1ª Região/RJ 

1, 2, 4, 5 e 

11 

Claviculários de Alumínio com 

porta de Vidro, Flip Charts com 

Quadro Branco e Quadros 

Magnéticos 

Código da UASG: 160206 

Pregão Eletrônico Nº 7/2017 

15ª Brigada de Infantaria Mecanizada 

30º Batalhão de Infantaria Mecanizado 

106 a 108 Quadros Brancos 

Código da UASG: 153045 

Pregão Eletrônico Nº 30/2017 

Universidade Federal do Ceará 

Pró-Reitoria de Administração 

1 Quadros Brancos 

Código da UASG: 160113 

Pregão Eletrônico Nº 5/2017 

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 

4º Batalhão de Engenharia de Combate 

4 e 6 Quadros Brancos e Quadros de 

Avisos 

 

 
E outro exemplo que reforça o nosso pedido é Pregão Eletrônico nº 15/2015 - Código UASG 158483 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

Campus Nilópolis que foi Revogado e segue decisão em anexo: 

 

DECISÃO DO PREGOEIRO: 

 

“ Tendo este Pregoeiro analisado os recursos, conforme legislação em vigor, e 

considerando: 

 

1. A não previsão de atendimento a dispositivo legal no Edital de Licitação, qual 

seja a Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, a qual trouxe modificações 

à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, pode trazer prejuízos à 

Administração, além de ferir a isonomia que deve existir no procedimento 

licitatório; 

 

4. Que, ao contrário do que se lê nos Contra-Recursos apresentados, o vidro, 

matéria-prima das lousas, objeto do referido Pregão Eletrônico, não é um acessório, 

mas, sim, a principal estrutura que, por certo, tem a maior parcela de valor do bem; 

Julga este Pregoeiro os recursos em parte procedentes, quanto ao item 1 e 

improcedentes quanto ao itens 2 e 3 e despacha para a Autoridade Competente 
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solicitando que a licitação seja revogada, a critério da Administração, para que 

sejam realizadas as devidas modificações no Edital de Licitação, em vista do que 

dispõe o item 1 acima” . 

 

5. Requer, ainda, a republicação das previsões editalícias, escoimadas dos vícios apontados, reabrindo-se o 

prazo inicialmente previsto, conforme § 4°, do art. 21, da Lei nº 8666/93. 

 

6. E, por fim, requer que, no caso de indeferimento da presente peça, o que se levanta a título meramente 

argumentativo, seja a mesma remetida à autoridade hierárquica imediatamente superior, para que tome ciência 

do assunto aqui tratado e emita seu parecer. 

 

Sendo o Amparo Legal para solicitação do Comprovante de Registro do fabricante do produto no 

Cadastro Técnico Federal do Ibama, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido com 

chave de Autenticação, Instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981, conforme a Lei Federal nº 

6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000, e legislação correlata. Nesse sentido, o assunto já foi 

objeto de análise da Advocacia Geral da União, exposto através do Parecer nº 

13º/2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU, assinado pelo Procurador-Geral Federal Marcelo de Siqueira Freitas, 

em 17 de novembro de 2014. 

 

O advento da Lei nº 12.349, de 2010, que incluiu no art 3º da Lei nº 8.666/93, como princípio e objetivo 

da licitação, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que por fim, foi publicado o Decreto nº 

7.746/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666/93, especificamente para estabelecer critérios, práticas e 

diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas. Nesse sentido 

se encontra consolidada a legalidade e a obrigatoriedade de se observar critérios de sustentabilidade nas 

licitações, desde que preservado o princípio da isonomia. 

 

Preliminarmente cabe esclarecer que o site do IBAMA permite a consulta da Autenticidade do 

Certificado de Cadastro Técnico Federal através  da Chave de Autenticação que todos os certificados devem 

possuir, garantindo assim a sua validade. Ressaltamos que a Consulta Pública é meramente para consulta 

simples, não garantindo a autenticidade do certificado, que deve possuir obrigatoriamente a chave de 

autenticidade.  

Ou seja, o pregoeiro terá totais condições de, por si, só verificar a regularidade do fabricante do 

produto oferecido pela licitante no site do IBAMA. Essa situação enfraquece a alegação de se tratar de uma 

exigência de conduta de terceiros no certame. 
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O registro do fabricante do produto no Certificado Técnico Federal do Ibama assegura que o processo 

de fabricação ou industrialização de um produto, em razão de seu impacto ambiental, está sendo acompanhado 

e fiscalizado pelo órgão competente. 

 

A Administração não é obrigada a adquirir produtos de procedência duvidosa, ou seja, de Fabricantes 

que não se encontrem regulares com o Cadastro Técnica Federal do IBAMA, diante da potencialidade lesiva 

desses produtos. 

 

 

Termos em que, 

Pede e deferimento 

 

Atenciosamente, 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERALFEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA

CÂMARA PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECERNº J..3 /2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU
PROCESSONº: 02001.004396/2013-11
INTERESSADO:DIVISÃOJURíDICA-MG/PROCURADORIA-GERALFEDERAL
ASSUNTO: Temas relativos a licitações e contratos administrativos tratados no
âmbito da Câmara Permanente de licitações e contratos administrativos instituída
pela Portaria/PGF n.º 98, de 26 de fevereiro de 2013.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS. EXIGÊNCIA DE
CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILlDADE SÓCIOAMBIENTAL
NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. EXIGÊNCIA DE INSCRiÇÃO E
REGULARIDADENO CADASTROTÉCNICOFEDERALDO IBAMA (CTF)
I - Os critérios e práticas de sustentabilidade serão exigidos por
vezes como especificação técnica do objeto; por vezes como
obrigação da contratada; e por vezes como requisitos de habilitação
técnica ou jurídica, seja na execução dos serviços/obras contratados
ou no fornecimento de bens, devendo ter como princípio a
preservação do caráter competitivo do certame.
11 - Não se pode confundir critérios de aceitabilidade da proposta
(critérios e práticas de sustentabilidade exigidos como especificação
técnica do objeto ou como obrigação da contratada) com requisitos
de habilitação.
III - O Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CjU/SP orienta
quando se deve exigir a inscrição e regularidade no CTF do IBAMA
como critério de aceitabilidade da proposta ou como requisito de
habilitação.
IV - Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas
neste parecer, a Administração tem a prerrogativa e o dever legal e
moral de exigir nas contratações públicas critérios de
sustentabilidade socioambiental, entre eles o registro no Cadastro
Técnico Federal, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade válido, quando a Lei nº 6.938, de 1981 e a
regulamentação pelo IBAMA assim o exigem (atualmente o tema é
regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de
2013). sob pena de não aceitação da proposta ou inabilitação da
licitante, conforme o caso.
V - Portanto, a exigência é legal e não viola os artigos 27 a 31 da Lei
Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666, de
1993).
VI - A afirmação de que os artigos 27 a 31 da Lei Geral de Licitações
e Contratos enumeram um rol exaustivo de documentos que
poderão ser exigidos na etapa de habilitação das candidatas à
contratação não é de todo correta. Pelo menos dois dos dispositivos
citados dão abertura para inclusão de diversos documentos e
comprovações, desde que essas exigências sejam previstas em lei
especial, tenham pertinência com a contratação a ser realizada e
não frustrem desarrazoada mente a isonomia e o caráter competitivo
do certame. Os dispositivos são o art. 30, IV e o art. 28, V, da Lei nº
8.666, de 1993.
VII - Foram rechaçados todos os argumentos conhecidos contrários
à exigência, consoante fatos e fundamentos expostos neste parecer.
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Senhor Diretor do Departamento de Consultoria,

1. Dando continuidade ao projeto institucionalizado no âmbito da
Procuradoria-Geral Federal por intermédio da Portaria 359, de 27 de abril de 2012,
que criou Grupo de Trabalho com objetivo de uniformizar questões jurídicas afetas a
licitações e contratos, foi constituída a presente Câmara Permanente de Licitações e
Contratos (CPLC), através da portaria nº 98, de 26 de fevereiro de 2013, cujo art. 2º
estabelece como objetivos:

I - identificar questões jurídicas relevantes que são comuns aos Órgãos de
Execução da Procuradoria-Geral Federal, nas atividades de consultoria e asses-
soramento jurídicos às autarquias e fundações públicas federais;
11 - promover a discussão das questões jurídicas identificadas. buscando solu-
cioná-Ias e uniformizar o entendimento a ser seguido pelos Órgãos de Execu-
ção da Procuradoria-Geral Federal; e
111 - submeter à consideração do Diretor do Departamento de Consultoria a
conclusão dos trabalhos, para posterior aprovação pelo Procurador-Geral Fede-
ral.

2. Tendo presente estes objetivos, foi distribuído à CPLC o tema em
epígrafe, contendo pedido de uniformização de entendimento jurídico encaminhado
pela Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA.

3. Por meio do Parecer nº 194/2013/COMAP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
aprovado pelo DESPACHOnº 276/2013/COMAP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,que por
sua vez foi aprovado pelo DESPACHONº 888/2013-GABIN/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,
este último do Procurador-Chefe Nacional da PFE-IBAMA-SEDE,essa unidade da PGF
sustenta haver necessidade de pronunciamento por parte do Departamento de
Consultoria da PGFpara que se uniformize o entendimento a ser adotado a propósito
de requisitos para efetivação de licitações sustentáveis, em especial, no que se
refere ao Cadastro Técnico Federal e sua regularidade.

4. Ressalta-se que o entendimento a ser consolidado baseia-se em
legislação e jurisprudência atuais, podendo ser revisto em caso de alteração
substancial em seus fundamentos.

5. É o breve relatório.

I - DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO PARECERNº 194/2013/COMAP/PFE-IBAMA-
SEDE/PGF/AGU

6. Consoante dito linhas acima, este parecer origina-se de provocação da
Procuradoria Federal Especializada junto ao IBAMA, que solicitou à CPLC que se
uniformizasse o entendimento a ser adotado a propósito de requisitos para
efetivação de licitações sustentáveis, em especial, no que se refere ao Cadastro
Técnico Federal (CTF)e sua regularidade.

Em breve síntese, no entendimento da PFE-IBAMA,ainda que se trate
licitação sustentável, não há amparo legal na exigência de Comprovante de
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Registro do fabricante do Produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do
respectivo Certificado de Regularidade válido.

8. Tal exigência violaria entendimentos doutrinário e jurisprudencial (em
âmbito judicial e administrativo). pacíficos, no sentido de que não se pode fazer
exigências de habilitação que não estejam previstas nos artigos 27 a 31 da Lei nº
8.666, de 1993.

9. Afirma ainda que a exigência de comprovação de regular inscrição no
CTF do IBAMA do fabricante do produto comercializado pelo licitante (que não o
próprio fabricante) é ilegítima, pois exige conduta de terceiros que não são
participantes diretos da licitação.

10. Admite, no entanto, que é legítima a Licitação Sustentável quando não
se inclui aspectos ambientais como condição de habilitação, mas sim, na correta e
motivada especificação do objeto; que, assim, deve-se incluir a variável ambiental
quando da definição das características do bem a ser adquirido, descrevendo-as
como qualidade do produto que a Administração deseja comprar.

11,
do IBAMA.

Há ainda outros argumentos contra a exigência de regularidade no CTF

12. Alega-se que a inadimplência no pagamento da Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental - TCFA gera também a irregularidade no CTF. Que, se essa
inadimplência configurar óbice à celebração do contrato, tratar-se-ia de
constrangimento de pagamento de dívida ou meio transverso do pagamento de
tributos.

13. Há, também, uma preocupação em limitar a exigência de regularidade
ambiental no CTF apenas àquelas atividades principais da licitante. Para que outras
atividades que não possuam pertinência com o objeto da licitação e que porventura
não estejam regulares não inviabilizem a contratação.

14. Alega-seI, ainda, que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos deverá ser "implementada de forma individualizada e encadeada"
(Lei 12.305, de 2010, Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos) e seus
instrumentos de implementação não são os editais, mas os acordos setoriais para
implementação da logística reversa (artigo 3º, I, da Lei referida2), os planos
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos (artigo 19, XV3). os planos de

PARECERNº 2492/2013/TVB/CjU-SP/CGU/AGU da lavra de Teresa Villac Pinheiro Barki,
Advogada da União. PROCESSO Nº 00443.000086/2013-94. ÓRGÃO ASSESSORADO: FAZENDA DA
AERONÁUTICADE PIRASSUNUNGA.ASSUNTO:Consulta- Cadastro Técnico Federal em licitações.
2 Art. 3" Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida do produto;
3 Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte
conteúdo mínimo: [ ...]XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na
coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas •
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
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gerenciamento de resíduos sólidos (art. 21, V1I4) e regulamentos. Haveria, portanto,
de se acompanhar os acordos setoriais para implementação futura nos editais.

15. Assim, nos casos em que o licitante não está obrigado a deter o CTF
por legislação ou norma ambiental, o edital extrapolaria a estrita legalidade ao exigir
como requisito de aceitação da proposta que ele comprove o cumprimento de
obrigação que não foi imputada pela lei a ele. Nas situações nas quais é exigido do
licitante, há de se cumprir a lei.

16. Questões que também devem ser enfrentadas: a) empresa com
registro no CTF, mas que não tenha regularidade no Relatório de Atividades
Ambientais; b) empresa com registro no CTF, mas autuada por registro incorreto em
categoria incorreta; c) empresa que se dedica a várias atividades, com problemas em
CTF em algumas delas e não em outras; d) como ocorreria a situação de produtos
importados.

17. Consoante será demonstrado, as conclusões despendidas pela PFE-
IBAMA, no sentido da impossibilidade de exigência de CTFdo fabricante do produto a
ser adquirido pela Administração, partiram, em um primeiro momento, de premissa
equivocada. As conclusões da PFE-IBAMApartiram da premissa de que a exigência de
CTF seria uma condição de habilitação do licitante, quando na realidade tratava-se
de critério de aceitabilidade de sua proposta, por se tratar de especificação técnica e
obrigação da contratada.

18. Em um segundo momento, a PFE-IBAMA-SEDEentendeu que em
nenhuma circunstância pode a Administração exigir comprovação de inscrição no
CTF e comprovação da regularidade da inscrição como condição de habilitação, por
violação aos artigos 27 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

19. As demais alegações contra a exigência de comprovação de regular
inscnçao no CTF do IBAMA também serão refutadas especificamente e será
demonstrado que a exigência é legal e não apenas principiológica.

11- ANÁLISE- LEGISLAÇÃOAPLICÁVELE BREVEHISTÓRICO

20. Preliminarmente, se faz necessário colocar em perspectiva o arcabouço
jurídico que deu origem às licitações sustentáveis.

21. A Constituição Federal de 1988 traz algumas disposições que tratam da
defesa do meio ambiente.

22. Pode-se afirmar que o art. 2255 é a principal delas. Esse dispositivo
constitucional afirma que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

Art. 21. o plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo
mínimo: [ ...]VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, na forma do art. 31;
5 CF/88. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
ever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
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equilibrado, impondo-se ao Poder Publico e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo, para as presentes e futuras gerações.

23. Mas há também o artigo 1706, que trata dos princlplos gerais da
atividade econômica, que por sua vez se encontra no título Da Ordem Econômica e
Financeira. O artigo 170 dispõe que a ordem econômica observará, entre outros, o
princípio da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração e prestação.

24. No âmbito da legislação ordinária, ainda em relação à defesa do meio
ambiente, vale destacar, em especial para o caso ora em análise, a Lei nº 6.938, de
1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação), a qual foi recepcionada pela atual Constituição Federal.

25. É essa lei que exige o registro obrigatório de pessoas físicas ou
jurídicas que se dedicam a Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais no
Cadastro Técnico Federal, sob a administração do IBAMA7•

26. É também essa lei que institui a Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental - TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia
conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos naturais8, bem como a obrigação de o sujeito
passivo da TCFA entregar, até o dia 31 de março de cada ano, o relatório das
atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo IBAMA, para o
fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalizaçã09•

27. Saindo um pouco da defesa do meio ambiente e entrando na seara das
contratações públicas, vale retornar à Constituição Federal para destacar o teor do
art. 37, inciso XXI, o qual dispõe que

Art. 170. A ordem econômica. fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios: [ ...] VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambientai dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestaçã o: tB';,!'LÇ.ijSU.Ji,itª-ILE;!A..!' ms;D.9_~__(Qillit!.tlJ.ç.Lçm_ªL nO_'l.4.....J.! e 19.12.2003)
7 Art. 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA: <Re(lacaodada pela Lei nO7.804. de 1989)
I - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. para registro obrigatório
de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambien-
tais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de ativi-
dades efetiva ou potencialmente poluidoras; jlncluído pela Lei nº 7.804. de 19891
11- Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluldoras ou Utilizadoras de Recursos Ambien-
tais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente
poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos
ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora. (Incluído pela Lei nº 7.804 d~
1989)
6 Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, cujo fato
gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos naturais." <RedaçãodasJ~~la L_el.n~_10.165.de 200.Ql
9 Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes do
Anexo VIII desta Lei.<RerJacãodaria peia Li"i nO10.165. de 2000)
~ 1º O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de cada ano relatório das
atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido peio IBAMA, para o fim de colaborar com
os procedimentos de controle e fiscalização.jJledacão dad~lª-.1-gi nº MLl9.?~_rjs'-.tOQj)J
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XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações. (grifo nosso)

28. No âmbito da legislação ordinária, ainda em relação às contratações
públicas, não se poderia deixar de fazer referência à Lei nº 8.666, de 1993, a qual
regulamenta o dispositivo constitucional acima transcrito.

29. Aqui começa a relação entre as contratações públicas e a defesa do
meio ambiente.

30. Já havia na Lei nº 8.666, de 1993 a previsão no art. 6º, inciso IX10, de
que o Projeto Básico deveria, entre outros elementos, ser elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento.

31. Era uma previsão muito tímida a respeito do tema. Até porque,
aplicava-se apenas para obras e serviços, já que somente para essas contratações é
que se exigia elaboração de Projeto Básico. Tanto que o dispositivo fala em "impacto
ambiental do empreendimento". Para compras, bastava a descrição detalhada do
bem a ser adquirido e não se levava em consideração qualquer impacto
socioambiental do consumo desses bens.

32. Em determinado momento começou um movimento para inclusão de
critérios de sustentabilidade ambiental nas contratações públicas. Tal inciativa, salvo
engano, partiu mais incisivamente do movimento iniciado pela Agenda Ambiental na
Administração Pública (A3P). tendo em vista que uma de suas vertentes eram
exatamente as Licitações Sustentáveis.

33. Esse movimento deu origem à Instrução Normativa nº 1, de 2010 da
SLTI/MP (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de
bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta,
autárquica e fundacional) e ao Guia Prático de Licitações Sustentáveis da qU/SP.

34. Muito se questionou a respeito da legalidade da inclusão de exigências
de critérios de sustentabilidade socioambiental nas contratações públicas, pois não
havia lei definindo a obrigatoriedade e como essas exigências seriam cobradas.
Havia também a questão do custo dos produtos sustentáveis, uma vez que, na
maioria dos casos, o valor dos produtos sustentáveis eram superiores aos valores dos
ber:ls que não seguiam esses critérios.

10 Lei nº 8.666/93. Art. 6" Para os fins desta Lei, considera-se: [ ...]IX - Projeto Básico-
conjunto de elementos necessários e suficientes. com nível de precisão adequado, para caracterizar a
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação. elaborado com base nas indicações
dos estudos técnicos preiiminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento. e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos: (grifo nosso)
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35. Felizmente chegaram à conclusão de que o Estado, com o seu poder de
compra, poderia influenciar nessa questão. Quanto mais o Estado investisse nesse
setor, mais produção haveria e a tendência era os custos baixarem, com benefícios
socioambientais para toda a sociedade.

36. Tratou-se mais uma vez da utilização das licitações como um
importante instrumento de viabilização de políticas públicas, como já ocorria, por
exemplo, com os incentivos às microempresas e empresas de pequeno porte, com
muito sucesso, diga-se de passagem.

37. Nesse momento, houve uma capacitação nacional dos gestores
públicos na área das contratações sustentáveis. A capacitação foi promovida pela
SLTI/MP em articulação com o Ministério do Meio Ambiente e com a AGU. Depois se
seguiram diversos outros movimentos de capacitação locais e regionais.

38. O Tribunal de Contas da União passou também a dar sustentação à
inclusão de critérios de sustentabilidade socioambiental nas contratações públicas.
Começou, assim, não só a aceitar as exigências de tais critérios, como a cobrar tais
condutas nos relatórios de gestão que devem ser apresentados pela Administração
para julgamento das contas anuais.

39. Com o advento da Lei nº 12.349, de 2010, que incluiu no art. 3º da Lei
nº 8.666, de 199311, como princípio da licitação, a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável, tudo ficou mais claro e rígido.

40. Nessa época, houve também o advento da Lei nº 12.187, de 2009
(Política Nacional sobre Mudança do Clima) e da Lei n.º 12.305, de 2010 (Política
Nacional de Resíduos Sólidos).

41. Com efeito, o TCU passou a cobrar rigidamente diversas condutas da
Administração na área de sustentabilidade sócio ambiental e passou a exigir nos
relatórios de gestão as justificativas para a não realização dessas condutas.

42. Basta verificar o extenso rol de recomendações, determinações,
orientações e encaminhamentos constantes do Acórdão 1752/11-Plenário:

Acordão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de natureza
operacional realizada em conjunto pela 8ª Secex e pela Secretaria de
Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo - Seprog, no período de 2 a
20/8/2010, por força do Acórdão 1.260/2010-TCU-Segunod Câmara, com
objetivo de avaliar em que medidas as ações adotadas pela Administração
Pública nas áreas de redução de consumo próprio de papel, energia elétrica e
de água atingiram os objetivos propostos;

ACORDAMos Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessãodo
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:

11 Art. 3" A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao .in.s.trumentoconvocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são corren ..

""de", "dô"'"~"'""',", de 20Wl ""'o "",,' ~
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9.1. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que
apresente, em 90 (noventa) dias, um plano de ação visando a orientar e a
incentivar todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal a
adotarem medidas para o aumento da sustentabilidade e eficiência no uso de
recursos naturais, em especial energia elétrica, água e papel, considerando a
adesão do País aos acordos internacionais: Agenda 21, Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima e Processo Marrakech, bem como o
disposto na Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, na Lei nº 9.433, de 8
de janeiro de 1997, na Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, no Decreto nº
5.940, de 25 de outubro de 2006, e na Instrução Normativa SLTI/MPnº 1, de 19
de janeiro de 2010;

9.2. determinar à Segecex que estude, em conjunto com a 8ª Secex, a
viabilidade de incluir, nos normativos que vierem a tratar das próximas contas
da Administração Pública Federal, informações adicionais sobre a execução de
medidas pertinentes à sustentabilidade, à luz dos temas tratados no presente
relatório de auditoria, bem como que avalie a possibilidade de consolidar essas
informações, a fim de fazer parte das Contas do Governo;

9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que
institua sistemática que permita que as economias alcançadas com a
implementação de ações visando ao uso racional de recursos naturais
revertam em benefícios dos órgãos que as adotarem, a exemplo de minuta de
portaria nesse sentido no âmbito do Programa de Eficiência do Gasto;

9.4. recomendar ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e à Eletrobras, no que lhe competem, que:

9.4.1. ampliem a divulgação de seus respectivos programas. A3P, PEGe Procel
EPP . perante a Administração Pública Federal, informando sobre o apoio
prestado e sobre a existência de banco de dados contendo boas práticas bem
como disponibilizem links de acesso, em suas respectivas páginas na internet,
dos outros dois programas de apoio e de outros sites com informações sobre
práticas sustentáveis;

9.4.2. retomem as iniciativas visando implementar o Projeto Eficiência e
Sustentabilidade na Esplanada dos Ministérios, tendo em vista sua importância
na criação de bases para a implementação de uma política coordenada, mais
abrangente e de longo prazo voltada para sustentabilidade e eficiência em
toda a Administração Pública Federal;

9.4.3. avaliem a estrutura, respectivamente, da Agenda Ambiental da
Administração Pública, do Programa de Eficiência do Gasto e do Subprograma
Procel Eficiência Energética em Prédios Públicos, visando dotá.los das
condições necessárias para fomentar a adoção de ações voltadas para o uso
racional de recursos naturais na Administração Pública Federal;

9.4.4. atuando de forma conjunta e coordenada, disponibilizem na internet
relação organizada de todos os órgãos e entidades da Administração Pública
Federal, contendo indicadores de consumo de água, energia e papel per capita,
com a apresentação detalhada de casos de sucesso na implementação de
medidas que geraram economias no uso racional de recursos e a publicação de
parâmetros de consumo de energia, água e papel per capita, específico por
natureza de edificação pública federal;

9.5. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, à
Eletrobras e à Secretaria do Tesouro Nacional que se articulem para buscar
compatibilizar as iniciativas de desenvolvimento de seus respectivos softwares
de acompanhamento de gestão, de forma a não duplicar esforços, analisando a
possibilidade de unificar suas funcionalidades;

9.6. recomendar à Eletrobras que promova a divulgação, no âmbito do Procel
EPP,da Reserva Global de Reversão e da parcela de recursos oriundos da Lei
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nº 9.991, de 2000, éómó fontes de financiamento para ações de eficiência
energética para o Poder Público;

9.7. recomendar à Eletrobras e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão que busquem soluções para que os recursos da Reserva Global de
Reversão possam ser utilizados para financiar ações de eficiência energética
nos prédios públicos federais;

9.8. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que
incentive os órgãos e instituições públicas federais a adotarem um modelo de
gestão organizacional estruturado na implementação de ações voltadas ao uso
racional de recursos naturais, a exemplo das orientações fornecidas pelos
Programas A3P, PEGe Procel EPP;

9.9. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que
incentive os órgãos e instituições públicas federais a implantarem programas
institucionais voltados ao uso racional de recursos naturais, inclusive prevendo
designação formal de responsáveis e a realização de campanhas de
conscientização dos usuários;

9.10. determinar à 8ª Secex que monitore a implementação dos itens do
presente Acórdão, a fim de avaliar os resultados decorrentes deste trabalho de
auditoria operacional;

9.11. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o
fundamenta, além do relatório final de auditoria:

9.11.1 aos Tribunais de Contas Estaduais, Municipais e dos Municípios,
propondo a estes que avaliem a conveniência e a oportunidade de realizarem
auditorias operacionais com o objetivo de avaliar as ações para promoção do
uso racional e sustentável de recursos naturais consumidos nas instalações
prediais da Administração Pública de seus respectivos estados e municípios;

9.11.2. à Casa Civil da Presidência da República; ao Ministério do Meio
Ambiente; ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; ao Ministério
de Minas e Energia; à Secretaria do Tesouro Nacional; à Eletrobras; à Agência
Nacional de Águas; à Agencia Nacional de Energia Elétrica; ao Conselho
Nacional de Justiça; à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal; à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
e à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, da Câmara dos
Deputados; à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, do Senado Federal; ao Conselho Nacional do Ministério
Público e; à Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, do
Congresso Nacional, para conhecimento e eventual divulgação aos demais
interessados; e

9.11.3. à Secretaria-Geral de Administração do TCU para conhecimento e
adoção das medidas pertinentes com vistas a aprimorar a gestão de recursos
naturais no âmbito da administração deste Tribunal de Contas

43. Posteriormente, com o advento do Decreto nº 7.746, de 201212, que
regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 nessa parte (promoção do
desenvolvimento nacional sustentável). não havia mais dúvidas a respeito da
legalidade e obrigatoriedade dessas exigências nas contratações públicas, desde que
elas respeitassem determinados critérios e não violassem um dos princípios mais
caros em licitações públicas, qual seja o princípio da isonomia, que tem por fim a
preservação do caráter competitivo do certame.

12 Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para estabelecer
critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contrataçõ~s
realizadas pela administração pública federal, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na /'
Administração Pública - CISAP. '
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44. Enfim, atualmente, a inclusão de critérios de sustentabilidade
socioambiental nas contratações publicas é obrigação da Administração, devendo a
Advocacia Pública no exercício de suas funções de assessoria e consultoria jurídicas
cobrar o cumprimento das normas que determinam essa conduta da Administração.

111 - ANÁLISE - DA QUESTÃO DE FUNDO - EXIGÊNCIA DE CTF COMO CRITÉRIO DE
ACEITABILlDADE DA PROPOSTA

45. Com relação à questão de fundo, é preciso desfazer o equivoco em que
incorreu a PFE-IBAMA-SEDE, quando da elaboração do Parecer nº
194/2013/COMAP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU. A orientação constante do Guia Prático
de Licitações Sustentáveis da qU/SP criticada no Parecer nº 194/2013/COMAPIPFE-
IBAMA-SEDE/PGF/AGU é a seguinte:

CADASTROTECNICOFEDERAL
ATIVIDADES POTENCIALMENTEPOLUIDORASOU UTILlZADORASDE RECURSOSAMBIENTAIS - Fabricação
ou industrialização de produtos em geral

Aquisição ou locação de produto cuja fabricação ou industrialização envolva atividades potencialmente
poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais (art. 17, 11, da Lei n° 6.938/81).

Citam-se exemplificativamente as seguintes categorias de fabricantes (Anexo II da Instrução Normativa
IBAMA n° 31/2009):
- estruturas de madeira e de móveis
- veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios
- aparelhos elétricos e eletrodomésticos
- material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática
- pilhas e baterias
- papel e papelão
- preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas
- sabôes, detergentes e velas
- tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes
Etc.

LEGISLAÇÃO PRINCIPAISDETERMINAÇÕES PROVIDÊNCIAA SERTOMADA PRECAUÇÕES

Lei nC • As pessoas físicas e NAAQUISiÇÃOOU LOCAÇÃO: - O registro do
6.938/81 jurídicas que desen- fabricante no

volvem tais ativida- 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA- Cadastro Téc-
InstnJ£!lQ des, listadas no Ane- item de descrição ou especificação nico Federal -
Normativa 11 da Instrução técnica do produto: CTF assegura
H3,A,M,f\ n° xo gue o proces-
31,de Normativa IBAMA n° so de fabrica-"Para os itens abaixo relacionados,03/1212009 31/2009, são obriga-

cuja atividade de fabricação ou indus- cão ou indus-
das ao registro no trialização é enquadrada no Anexo 11 trializacão de
Cadastro Técnico Fe- da Instrução Normativa IBAMA n° 31, um produto
deral em razão dede Atividades de 03/12/2009, só será admitida a
Potencialmente Po- oferta de produto cujo fabricante este- seu impacto

ambientalluidoras ou Utilizado- ja regularmente registrado no Cadastro (atividade
ras de Recursos Am- Técnico Federal de Atividades Potenci- potencialmen-
bientais, instituído almente Poluidoras ou Utilizadoras de te poluidora
pelo art. 17, inciso 11, Recursos Ambientais, instituído pelo ou utilizadora
da Lei n° 6.938/81.

artigo 17, inciso 11, da Lei n° 6.938, de de recursos1981: ambientais).

~

está sendo
• A formalização do re- a) ITEM XX; acompanhado

'\
gistro se dá mediante e fiscalizado
a emissão do Com- b) ITEM XX; pelo órgão
provante de Registro, competente.
contendo o número
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•

•

do cadastro, o CPFou
CNP). o nome ou a
razão social, o porte
e as atividades decla-
radas.

A comprovação da
regularidade do re-
gistro se dá mediante
a emissão do Certifi-
cado de Regularida-
de, com validade de
três meses, contendo
o número do cadas-
tro, o CPFou CNP). o
nome ou razão social,
as atividades decla-
radas que estão ati-
vas, a data de emis-
são, a data de vali-
dade e chave de
identificação eletrô-
nica.

A inscrição no Cadas-
tro Técnico Federal
não desobriga as
pessoas físicas ou ju-
rídicas de obter as li-
cenças, autorizações,
permissões, conces-
sões, alvarás e de-
mais documentos
obrigatórios dos ór-
gãos federais, esta-
duais ou municipais
para o exercício de
suas atividades.

c) ITEMXX;

( ...)"

2) Inserir no EDITAL - item de julga-
mento da proposta, na fase de avalia-
ção de sua aceitabilidade e do cum-
primento das especificações do objeto:

"a) Para os itens enquadrados no Ane-
xo 11 da Instrução Normativa IBAMA n°
31, de 03/12/2009, o Pregoeiro solicita-
rá ao iicitante provisoriamente classifi-
cado em primeiro iugar que apresente
ou envie imediatamente, sob pena de
não-aceitação da proposta, o Compro-
vante de Registro do fabricante do
produto no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluido-
ras ou Utilizadoras de Recursos Ambi-
entais, acompanhado do respectivo
Certificado de Regularidade válido, nos
termos do artigo 17, inciso li, da Lei n°
6.938, de 1981, e da Instrução Norma-
tiva IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislação correlata.

a.l) A apresentação do Certificado de
Regularidade será dispensada, caso o
Pregoeiro logre êxito em obtê-lo medi-
ante consulta on fine ao sítio oficiai do
IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao
processo;

a.2) Caso o fabricante seja dispensado
de tal registro, por força de dispositivo
legal, o licitante deverá apresentar o
documento comprobatório ou
declaração correspondente, sob as
penas da leL"

- Todavia,
normalmente
quem partici-
pa da licitação
não é O fabri-
cante em si,
mas sim re-
vendedores,
distribuidores
ou comercian-
tes em geral -
os quais, por
não desem-
penharem
diretamente
atividades
poluidoras ou
utilizadoras
de recursos
ambientais,
não são obri-
gados a regis-
trar-se no
Cadastro Téc-
nico Federal -
CTF do IBA-
MA.

- Portanto, a
fim de não
introduzir
distinções
entre os lici-
tantes, en-
tendemos que
a forma mais
adequada de
dar cumpri-
mento à de-
terminação
legal é inseri-
ia na especifi-
cação do pro-
duto a ser
adquirido.

- Nessa hipó-
tese, o licitan-
te deverá
comprovar,
como requisi-
to de aceita-
ção de sua
proposta, que
o fabricante
do produto
por eie ofer-
tado está
devidamente
registrado
junto ao CTF.

46. Os critérios e práticas de sustentabilidade serão exigidos por vezes
como especificação técnica do objeto; por vezes como obrigação da contratada; e
por vezes como requisitos de habilitação técnica ou jurídica, seja na execução dos
serviços/obras contratados, seja no fornecimento de bens. Devendo sempre ter como
princípio a preservação do caráter competitivo do certame.
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47. Ocorre que não se pode confundir critérios de aceitabilidade da
proposta (critérios e práticas de sustentabilidade exigidos como especificação técnica
do objeto ou como obrigação da contratada) com requisitos de habilitação. Esse foi o
equívoco cometido pela PFE-IBAMA-SEDE quando da elaboração do Parecer nº
194/2 O13/CO MAPIPFE-IBAMA-SEDE/PGFIAGU.

48. Toda a tese pela negativa de eXlgencia de regular inscrição do
fabricante do produto no CTF partiu da premissa de que tal exigência era um
requisito de habilitação do certame, o que é um equívoco.

49. É juridicamente justificável a exigência de regularidade no Cadastro
Técnico Federal do IBAMA do fabricante de produtos, cuja atividade de fabricação ou
industrialização demanda o cadastro regular da empresa. A orientação constante do
Guia Prático de Licitações Sustentáveis da qU/SP, para esse caso (ATIVIDADES
POTENCIALMENTEPOLUIDORAS OU UTILlZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS -
Fabricação ou industrialização de produtos em geral), não exige como requisito de
habilitação a regularidade da licitante no CTF. Apenas exige como critério de
aceitabilidade da proposta que o produto oferecido pela licitante seja proveniente de
fabricante que possua regularidade no CTFdo IBAMA.

50. Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas neste
parecer, a Administração tem a prerrogativa e o dever legal e moral de somente
adquirir produtos de procedência legal. Uma das formas de comprovação da
legalidade da procedência do produto é a comprovação de registro do fabricante do
produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade válido, nos termos do art. 17, inciso 11, da Lei nº 6.938, de 1981 e da
regulamentação pelo IBAMA, sob pena de não aceitação da proposta (atualmente o
tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013,
devendo o Guia ser atualizado nessa parte).

51. A Administração não é obrigada a adquirir produtos de procedência
duvidosa, ou seja, de fabricantes que não se encontrem regulares com o CTF do
IBAMA (quando exigido), diante da potencialidade lesiva desses produtos. O Guia traz
essa assertiva no seguinte sentido:

- O registro do fabricante no CadastroTécnico Federal- CTFassegura que o
processo de fabricacão ou industrializacão de um produto. em razão de seu
impacto ambiental (atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de
recursos ambientais), está sendo acompanhado e fiscalizado pelo órgão
competente.

52. Imagine-se, a título de exemplo, uma licitação para contratação de
prestação de serviços de desinfestação e controle de insetos xilófagos (cupins) ou
combate e controle de pragas e vetores (imunização, desinsetização e desratização),
em todos os ambientes nas dependências da entidade pública, abrangendo as áreas
internas e externas. Imagine-se que os produtos utilizados para o serviço não sejam
produtos com controle rígido de procedência. É possível, sem muito esforço, imaginar
a potencialidade lesiva que esses produtos possam ter para os servidores da
ntidade contratante, para os usuários dos serviços dessa entidade que por lá
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circulam, bem como para os empregados da empresa contratada que efetivamente
prestam o serviço (que aplicam o produto nas dependências da entidade).

53. Essas razões já são suficientes para legitimar que a Administração exija
da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar que ela apresente ou
envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, declaração em que
conste a descrição detalhada dos produtos que serão utilizados na execução dos
serviços, o comprovante do registro do fabricante desses produtos no Cadastro
Técnico Federal - CTF do IBAMA e o respectivo Certificado de Regularidade do
fabricante no CTF, bem como a declaração de que os produtos utilizados pela
licitante estão devidamente registrados no órgão federal competente, de acordo com
as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde,
do meio ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º da Lei n° 7.802, de 1989, e
artigos 10, inciso XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação correlata.

54. O exemplo dado tratou de contratação de serviço em que o produto
utilizado na prestação desse serviço demandava regular inscrição de seu fabricante
no CTF. Mas o raciocínio é o mesmo para o caso de a Administração precisar adquirir
diretamente esse tipo de produto (que demanda regular inscrição do fabricante no
CTFl. como, por exemplo, compra de produtos químicos.

55. Repita-se que se trata de critério de aceitabilidade da proposta e não
requisito de habilitação. A exigência não obsta qualquer licitante de participação em
certames licitatórios, apenas exige que esse licitante adote cautelas com os produtos
que serão oferecidos/comercializados para a Administração, sob pena de não
aceitação de sua proposta.

56. Aliás, esse tipo de equívoco (confusão de critério de aceitabilidade da
proposta com requisito de habilitação) é corriqueiro e já ocorreu, por exemplo, na
Fundação Casa de Rui Barbosa, como se pode observar na resposta do pregoeiro à
impugnação do edital abaixo transcrita:

Resposta 14/10/2010 10:42:44

A empresa Ambiental Serviços Especializados Ltda., CNPj 01.026.441/0001-25,
apresentou impugnação ao edital, referente aos seguintes pontos, que
passamos a esclarecer: 1. Edital. Item 4, Inciso IV, alínea "d": Esclarecemos
que a exigência de comprovação de registro no Cadastro Técnico Federal - CTF
do IBAMA é do fabricante dos produtos a serem utilizados na execução dos
serviços e não dos produtos ou da própria licitante. Sendo assim, basta a
licitante entrar no site www.ibama.gov.br. acessar "serviços on line", no link
"consulta de regularidade" e digitar o CNPj do fabricante para realizar a
consulta. 2. Edital, Item lO, Inciso 111, alínea "c" e "c.1" Com a razão à
impugnante, tendo em vista que a licença emitida pelo INEA (Instituto Estadual
do Ambiente) supre a necessidade de licença para funcionamento emitida por
autoridade sanitária competente. No Estado do Rio de janeiro, basta a licitante
apresentar o documento que correspondia ao Certificado de Registro na
FEEMA, que atualmente é fornecido pelo INEA. Considerando os
esclarecimentos acima, decidimos por manter os exatos termos do Edital no
que se refere ao item 1 acima e, com relação ao item 2, basta as licitantes
apresentarem a licença do INEA.Considerando que a alteração promovida pelo
esclarecimento prestado no item 2, não afeta, inquestionavelmente, a
f?~mu~ação das propostas, decidimos por manter a data de abertura~., .,,,,''<,,. ~
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57. Depois desse esclarecimento feito pelo Pregoeiro, o certame
transcorreu normalmente, o serviço foi contratado, depois de verificadas as
condições exigidas, e prestado com regularidade. O licitante apresentou a relação
dos produtos que utilizaria na execução do serviço e os comprovantes de
regularidade no CTFdos fabricantes dos respectivos produtos.

58. Portanto, a exigência de regularidade de registro do fabricante do
produto no CTF é legal, já que proveniente de exigência expressa da Lei nº 6938, de
1981, e não viola os artigos 27 a 31 da Lei Geral de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei nº 8.666, de 1993), pois, para o caso ora em análise, de
habilitação não se trata.

59. Ressalte-se que o Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CjU/SP
enfrenta essa questão na coluna "PRECAUÇÕES".Todo esse esclarecimento é feito
pelo Guia (vide coluna Precauções na tabela transcrita no item 45 supra).

60. Cabe ainda abordar a hipótese de o licitante ser o próprio fabricante do
produto oferecido. Neste caso, aplica-se o mesmo entendimento. Ele não estaria
impedido de participar, mas se o produto dele não atender os requisitos do edital,
sua proposta será rejeitada, como o seria a proposta de qualquer outro que
apresentasse produto desconforme com os termos do edital.

61. Importante registrar que, caso a própria atividade de comercialização
de determinado produto demande inscrição no CTF, tal exigência será feita como
requisito de habilitação, consoante será demonstrado linhas abaixo, muito embora o
Guia Prático trate da situação apenas como "serviço".

62. Por fim, com relação à crítica feita de a exigência de regularidade da
inscnçao do fabricante do produto no CTF se tratar de exigência de conduta de
terceiros no certame, cabe uma reflexão a respeito de tal crítica.

63. Preliminarmente cabe esclarecer que o site do IBAMA permite consulta
pública ao Cadastro Técnico Federal. Quem tem certificado digital acessa a consulta
pública com ele. Mas existe a hipótese de acessar sem certificado digital também. Ou
seja, o pregoeiro poderá, no certame ou em diligência, verificar a regularidade do
fabricante do produto oferecido no CTF. O link para consulta ao site do IBAMA é:
https://servicºs.ibama.qov.br/ctf/pu blíco/certificado requ laridade consulta..J;}J1D.

64. Ou seja, o pregoeiro terá totais condições de, por si, só verificar a
regularidade do fabricante do produto oferecido pela licitante no site do IBAMA. Essa
situação enfraquece a alegação de se tratar de uma exigência de conduta de
terceiros no certame.

65. Ademais, ainda com relação a essa crítica (exigência de conduta de
terceiros). é preciso entender que se esta a falar do que se denomina a "cadeia do
bem" ou "o rastreamento da legalidade ambiental da cadeia produtiva do bem que
será adquirido pela Administração Pública". A Administração Pública contratante
exige do licitante/fornecedor, o licitante exige do fabricante do produto e toda a
sociedade ganha com isso.
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66. É uma situação semelhante à da compra de madeira para fabricação
de móveis ou qualquer outro produto de origem florestal. Essa matéria prima terá
sempre que vir acompanhada da comprovação de sua origem legal. A Administração
somente deve comprar produto de origem florestal quando o fornecedor comprovar a
origem legal desse produto.

67. Nessa esteira, o fornecedor que participa de licitações deverá exigir a
comprovação da regularidade no CTF sempre que comprar produtos de seu
fabricante, quando a legislação exigir que esse fabricante seja cadastrado no CTFem
relação a esse produto. Se o fabricante do produto porventura se negar a se
regularizar ou manter-se regularizado, deve o fornecedor/licitante descartar esse
fabricante e buscar outro que comprove sua condição de regularidade, pelo menos
se esse fornecedor tiver a intenção de contratar com a Administração Pública.

68. Somente assim, com a "cadeia do bem" ou "o rastreamento da
legalidade ambiental da cadeia produtiva do bem que será adquirido pela
Administração Pública", será possível cumprir o desiderato de promover o
desenvolvimento nacional sustentável, erigido a princípio da licitação, por força da
alteração do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993 pela Lei nº 12.349, de 2010.

111.1- ANÁLISE- DA QUESTÃODE FUNDO- EXIGÊNCIADE CTFCOMO REQUISITODE
HABILITAÇÃO

69. Por outro lado, não custa lembrar que alguns critérios de
sustentabilidade socioambiental podem ser cobrados como requisitos de habilitação.

70. O exemplo citado no item 52 supra é um deles (Item 2 da resposta do
Pregoeiro transcrita no item 56 supra). A apresentação do Certificado de Registro no
órgão ambiental competente (no caso do Estado do Rio de Janeiro no Instituto
Estadual do Ambiente-INEA), válido na data de abertura da licitação, é uma exigência
feita com vistas a observar o art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977, combinado com o
inciso IV do art. 3013 da Lei nº 8.666/93 (talvez fosse mais adequado combinar com a
segunda parte do inciso V do art. 2814 da Lei nº 8.666, de 1993, que trata da
habilitação jurídica). No Estado do Rio de Janeiro, o Certificado de Registro no INEA
supre a necessidade de licença para funcionamento emitida por autoridade sanitária
competente prevista no art. 10 da Lei nº 6.437, de 1977. Trata-se legitimamente de
requisito de habilitação exigido pela Lei nº 8.666, de 1993.

71. O Guia ainda tem o cuidado de orientar que se coloque um item no
edital que informe que "Caso o licitante seja dispensado de tal registro e/ou da
licença, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório
ou declaração correspondente, sob as penas da lei".

13 Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica Iimitar-se-á a: [ ...]IV - prova de
atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for O caso.
14 Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
[ ...] V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando
atividade assim o exigir. (grifo nosso)

15



Continuaçãodo PARECERNº J3 /2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU

72. Trata-se de ter o cuidado de não deixar de considerar uma situação
específica que porventura fosse desconhecida da Administração e que pudesse
causar restrição indevida à competição. Tal circunstância será devidamente avaliada
pelas instâncias próprias em momento oportuno. Tudo para preservar a ampla
participação, a isonomia e o caráter competitivo do certame.

73. A declaração de qualificação técnica conforme o disposto no art. 3715
do Decreto n° 4.074, de 2002 (Regulamenta a Lei nº-7.802, de 11 de julho de 1989,
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.), de acordo com o
qual a empresa deve dispor da assistência e responsabilidade de um técnico
legalmente habilitado para funcionar é outro requisito de sustentabilidade que está
previsto como requisito de habilitação técnica, nos termos do artigo 30, inciso V, da
Lei nQ 8666, de 1993.

74. O Guia Prático de Licitações Sustentáveis da CjU/SP traz para a
Administração a orientação de onde exatamente cobrar cada critério de
sustentabilidade socioambiental que ele identificou na legislação nacional (federal,
estadual e municipal). O Guia informa se esse ou aquele critério deve ser exigido
como requisito de aceitabilidade da proposta ou como requisito de habilitação ou
como obrigação da contratada.

75. Resta saber se a exigência de inscrição e regularidade no CTF pode ter
o mesmo tratamento dessas outras exigências contidas em legislação especial e que
são cobradas como requisitos de habilitação em licitações sustáveis.

76. É importante enfrentar essa questão também, já que o DESPACHOnQ
276/2013/COMAP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU que aprovou o Parecer nQ
194/2013/COMAP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGUacima citado, foi incisivo na negativa de
exigência de comprovação de inscrição e regularidade no CTF como requisito de
habilitação.

77. No DESPACHOnQ 276/2013/COMAP/pFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,parece
não ter havido a confusão antes mencionada entre requisito de aceitabilidade da
proposta e requisito de habilitação. O entendimento constante do referido despacho
é no sentido de não ser possível a exigência de CTFcomo requisito de habilitação em
razão do caráter restritivo dessa exigência, por violação aos artigos 27 a 31 da Lei nQ

8.666, de 1993.

78. Considerando o tratamento rigoroso que a doutrina e a jurisprudência
(judicial e administrativa) dão aos requisitos de habilitação, não seria legal, nos
termos do DESPACHOnQ 276/2013/COMAP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU,a exigência de

15 Art. 37. Para efeito de obtenção de registro nos órgãos competentes do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, as pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na
aplicação de agrotóxicos. seus componentes e afins, ou que os produzam, formulem, manipulem,
exportem, importem ou comercializem, deverão apresentar, dentre outros documentos, requerimento
solicitando o registro, onde constem, no mínimo, as informações contidas no Anexo V deste Decreto.
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inscrição e regularidade no CTF sequer com fundamento no art. 28, V da Lei nº 8.666,
de 1993, "posto que a obrigação legal de inscrição no CTF não se constitui em ato de
registro ou de autorização para funcionamento de qualguer pessoa jurídica". (grifos
no original)

79. Vejamos çomo o Guia trata desse tema:

ATIVIDADESPOTENCIALMENTEPOLUIDORASOU UTILlZADORASDE RECURSOSAMBIENTAIS-

Consumo, Comercialização, Importação ou Transporte de determinados produtos

Contratação de pessoa física ou jurídica que se dedique a atividades potencialmente poluido-
ras ou utilizadoras de recursos ambientais, relacionadas ao consumo, comercialização, impor-
tação ou transporte de determinados produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente,
ou de produtos e subprodutos da fauna e flora (art. 17, li, da Lei n° 6.938/81).

Citam-se exemplificativa mente as seguintes categorias (Anexo 11 da Instrução Normativa
IBAMA n° 31/2009):
- produtor, importador. exportador, usuário ou comerciante de produtos e substâncias contro-
ladas pelo Protocolo de Montreal (Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDOs)
- comerciante de:

- moto-serras;
- combustíveis;
- derivados de petróleo;
- mercúrio metálico;
- produtos químicos ou perigosos;
- pneus e similares;

- construtor de obras civis:
- importador de baterias para comercialização de forma direta ou indireta
- transportador de produtos florestais
- transportador de cargas perigosas
- consumidor de madeira, lenha ou carvão vegetal
- prestadores de serviços de assistência técnica em aparelhos de refrigeração

PRINCIPAIS
DETERMINA-
ÇÕES

Já tratadas no
item acima.

PROVIDÊNCIAA SERTOMADA

NOSSERViÇOS:

1) Inserir no EDITAL - item de habilitação
jurídica da empresa:

"a) Para o exercício de atividade de XXXX,
classificada como potencialmente poluidora
ou utilizadora de recursos ambientais, con-
forme Anexo II da Instrução Normativa IBAMA
n° 31, de 03/12/2009: Comprovante de Regis-
tro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, acompanhado do res-
pectivo Certificado de Regularidade válido,
nos termos do artigo 17, inciso 11, da Lei n°
6.938, de 1981. e da Instrução Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação
correlata.

a.l) A apresentação do Certificado de Regula-

PRECAUÇÕES

- Nesse caso, diferentemen-
te do item acima. o licitante
desempenha diretamente
as atividades poluidoras ou
utilizadoras de recursos
ambientais, de modo que
deverá obrigatoriamente
estar registrado no Cadas-
tro Técnico Federal - CTF do
IBAMA.

- Assim, o registro no CTF
deve ser exigido como re-
quisito de habilitação jurídi-
ca do licitante, conforme
art. 28, V, da Lei n°
8.666/93.

[ ...] ~ 2º Nenhum estabelecimento que exerça atividades definidas no caput deste artigo
poderá funcionar sem a assistência e responsabilidade de técnico legalmente habilitado. (grifo nosso)
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ridade será dispensada, caso o Pregoeiro
logre êxito em obtê-lo mediante consulta on
fine ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e
anexando-o ao processo;

a.2) Caso o licitante seja dispensado de tal
registro, por força de dispositivo legal, deverá
apresentar o documento comprobatório ou
declaração correspondente, sob as penas da
lei."

80. Veja que o Guia diferencia essa situação (critério de sustentabilidade
como requisito de habilitação) daquela primeira situação analisada neste parecer
(critério de sustentabilidade como critério de aceitabilidade da proposta). Afirma o
Guia:

Nesse caso, diferentemente do item acima, o licitante desempenha
diretamente as atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais,
de modo que deverá obrigatoriamente estar registrado no Cadastro Técnico
Federal - CTFdo IBAMA.

Assim, o registro no CTFdeve ser exigido como requisito de habilitação jurídica
do licitante, conforme art. 28, V, da Lei n° 8.666/93.

81. Acredita-se que a razão está com o Guia. O registro de determinadas
empresas no Cadastro Técnico Federal é obrigatório para pessoas físicas ou jurídicas
que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção,
transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio
ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.

82. Por força do registro obrigatório, essas empresas são passíveis de
controle ambiental e, conforme a atividade que realizam, devem entregar o Relatório
Anual de Atividades e fazer o pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental - TCFA. O registro no CTF é um instrumento para a fiscalização e o
monitoramento dessas empresas. O fato gerador da TCFA é o exercício regular do
poder de polícia conferido ao IBAMA para controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.

83. Nessa linha, da mesma forma que a Administração Pública não se pode
ver obrigada a adquirir produtos que não tenham sua origem legal garantida ou que
não tenham um mínimo de controle de procedência, também não deve ser obrigada
a contratar empresas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à
extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente
perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e
flora, sem que tenha um mínimo de critério na escolha dessas empresas; sem que
tenha um mínimo de segurança para a Administração na contratação do serviço ou
na aquisição do produto, cuja comercialização em si já demanda obrigatoriedade de
inscrição e regularidade da licitante no CTF.

84.
registro no
abrange a

bientais,

O mesmo tratamento é dado pelo Guia Prático no caso de exigência de
CTF para o cadastro de INSTRUMENTOS DE DEFESA AMBIENTAL, que
contratação de consultoria técnica sobre problemas ecológicos e
ou contratação de aquisição, instalação ou manutenção de
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equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras (art. 17, I, da Lei n° 6.938, de 1981). Ou seja, a
exigência de inscrição no CTF acompanhado do respectivo Certificado de
Regularidade será exigido como requisito de habilitação da licitante, quando tais
serviços forem objeto de licitação.

85. O registro no CTF é obrigatório. Não precisa dizer mais nada. Ou tem e
está regular ou não tem e/ou não está regular. A licitante que não estiver regular no
momento da habilitação não será contratada. Simples assim.

86. Ademais, a afirmação de que os artigos 27 a 31 da Lei Geral de
Licitações e Contratos enumeram um rol exaustivo de documentos que poderão ser
exigidos na etapa de habilitação das candidatas à contratação não é de todo correta.
Pelo menos dois dos dispositivos citados dão abertura para inclusão de diversos
documentos e comprovações, desde que essas exigências sejam previstas em lei
especial, tenham pertinência com a contratação a ser realizada e não frustrem
desarrazoada mente a isonomia e o caráter competitivo do certame. Ou seja, não
pode o Edital inovar nos requisitos de habilitação, quando essa exigência não
encontrar suporte em lei.

87. Os dispositivos são o art. 30, IV e o art. 28, V, da Lei nº 8.666, de 1993,
já citados linhas acima. Vejamos:

Art. 30. A documentaçãorelativa à qualificaçãotécnica limitar-se-á a:
[ ... ]
IV -prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o
caso.

Art. 28. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso,
consistiráem:
[ ...]
V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País,e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir. (grifo nosso)

88. A exigência de inscrição no CTF é um requisito previsto em lei especial
e é também ato de registro para funcionamento expedido pelo órgão competente. Se
tem registro regular, muito bem. Nada acontece. Se não tem registro regular, a
empresa deve ser autuada pelo IBAMA.

89. A empresa que esteja obrigada pela legislação e não se cadastra no
CTF está funcionando irregularmente. Não se pode dar interpretação tão restritiva ao
inciso V do art. 28 da Lei nº 8.666, de 1993. Também não se está dando
interpretação ampliativa. O que se pretende é apenas interpretar o referido
dispositivo diante do novo e atual contexto de necessidade de cumprir o princípio
insculpido no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, de promoção do desenvolvimento
nacional sustentável.

90. Assim, mais uma vez afirma-se que, diante de todas as normas de
defesa do meio ambiente citadas neste parecer, a Administração tem a prerrogativa
e o dever legal e moral de somente contratar com pessoas físicas ou jurídicas (que se
dedlcom a atividade, potendalmente poluld"a, elou , ex"aç'o, p,~
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transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio
ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora) ambientalmente
regulares. Uma das formas de comprovação da regularidade ambiental dessas
empresas é a comprovação de seu registro no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do art.
17, incisos I e 11, da Lei nº 6.938, de 1981 e da regulamentação pelo IBAMA
(atualmente o tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, de 15 de março
de 2013, devendo o Guia ser atualizado nessa parte), sob pena de não serem
habilitadas nos certames promovidos pela Administração Pública.

91. Importante deixar consignado que não se trata de exigência de
"regularidade ambiental" genérica. Trata-se de exigência de regularidade ambiental
específica, exigida por norma legal específica.

92. Por outro lado, não se pode exigir a comprovação de inscrição e
regularidade no CTF para alguma atividade que a licitante também pratique e que
está sendo licitada, mas que não demande cadastro obrigatório. Aí sim seria ilegítimo
e causaria restrição indevida da competição. A exigência deve ter, portanto, total
pertinência com a contratação a ser realizada, para que não frustre
desarrazoadamente a isonomia e o caráter competitivo do certame.

93. Nesse ponto, cabe concordar com a tese que defende a limitação da
exigência de regularidade ambiental no CTF apenas àquelas atividades principais da
licitante que estão sendo licitadas. Para que outras atividades que não possuam
pertinência com o objeto da licitação e que porventura não estejam regulares não
inviabilizem a contratação.

94. Isso para aqueles casos em que o licitante desempenha diretamente as
atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, de modo que deverá
obrigatoriamente estar registrado no Cadastro Técnico Federal - CTF do IBAMA.
Assim, o registro no CTF deve ser exigido como requisito de habilitação jurídica do
licitante, conforme art. 28, V, da Lei n° 8.666, de 199316, todavia tão somente para
aquelas atividades que tenham total pertinência com a contratação a ser realizada.

95. Resta ainda lembrar que o Guia Prático de Licitações Sustentáveis da
qU/SP serviu de referência nacional para todos os poderes de todas as esferas de
governo. O Guia foi elaborado com muito rigor, critério e conhecimento jurídico,
merecendo toda a deferência, inclusive da própria AGU, que o indica como referência
de orientação para a Administração Pública Federal.

96. Não custa mencionar também que, neste exato momento, estão sendo
feitas tratativas para que a PGF integre dois grupos de trabalho que já funciona no
âmbito da CGU/AGU. Um grupo para tratar de temas ligados às licitações
sustentáveis e outro grupo para fazer uma capacitação nacional para divulgação do
Guia Prático de Licitações Sustentáveis.

16 Seria factível também enquadrar essa exigência no art. 30, IV da Lei nº 8.666. de 1993.
O Guia preferiu enquadrá-Ia no art. 28. V. da Lei n° 8.666. de 1993.

20



Continuação do PARECERNQ.l3 /2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU

97. Portanto, conclui-se que a exigência de inscrição e regularidade no CTF
como requisito de habilitação é legal para aqueles casos em que a legislação obriga
(quando o licitante desempenha diretamente as atividades poluidoras ou utilizadoras
de recursos ambientais, de modo que deverá obrigatoriamente estar registrado no
Cadastro Técnico Federal - CTFdo IBAMA); e não viola os artigos 27 a 31 da Lei Geral
de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666, de 1993), desde que a
exigência tenha total pertinência com o objeto licitado.

111.2 - ANÁLISE - DA QUESTÃO DE FUNDO - OUTROS ARGUMENTOS CONTRA A
EXIGÊNCIADECOMPROVAÇÃODA INSCRiÇÃOREGULARNO CTF

98. Neste ponto, entende-se importante expor com muita transparência
quais são os argumentos contra a exigência de comprovação de regular inscrição no
CTF do IBAMA. Alguns argumentos questionam apenas a exigência no caso de
aquisição de produtos que demandam inscrição do fabricante no CTF, mas não
obrigam o licitante; e outros argumentos questionam a exigência de CTF em
qualquer situação em que a exigência constitui requisito de habilitação.

99. Preliminarmente há a preocupação em limitar a exigência de
regularidade ambiental no CTF apenas àquelas atividades principais da licitante. Para
que outras atividades que não possuam pertinência com o objeto da licitação e que
porventura não estejam regulares não inviabilizem a contratação.

100. Essa questão já foi enfrentada, concordando-se com a tese que
defende a limitação da exigência de regularidade ambiental no CTF nos termos do
que foi exposto nos itens 92-94 supra.

101. Alega-se também que17

É certo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, 2010)
introduziu novos conceitos e categorias no âmbito do Direito e a estas deverão
atentar os operadores do Direito, inclusive em licitações e contratações
públicas. Uma das novas categorias jurídicas introduzidas é a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida do produto:

Art. 3Q Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos. conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume
de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;

Este poderia ser um fundamento interpretativo para a inserção como requisito
de aceitação da proposta que o licitante (comerciante) comprove que o
fabricante detém o Cadastro Técnico Federal, na medida em que se

17 PARECER Nº 2492/2013!TVB/CjU-SP/CGU/AGU. da lavra de Teresa Villac Pinheiro Barki.
Advogada da União. PROCESSO Nº 00443.000086/2013-94. ÓRGÃO ASSESSORADO: FAZENDA DA
AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA. ASSUNTO: Consulta- Cadastro Técnico Federal em licitações.
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incentivaria o rastreamento da legalidade ambiental da cadeia produtiva do
bem que será adquirido pela Administração Pública.

Contudo, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos
deverá ser "implementada de forma individualizada e encadeada" (Lei 12.305)
e seus instrumentos de implementação não são os editais, mas os acordos
setoriais para implementação da logística reversa (artigo 3Q, I, da Lei referida).
os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos (artigo 19, XV).
os planos de gerenciamento de resíduos sólidos (art. 21,VII) e regulamentos.
Há de se acompanhar os acordos setoriais para implementação futura nos
editais.

Assim, nos casos em que o licitante não está obrigado a deter o CTF por
legislação ou norma ambiental, o edital extrapola a estrita legalidade ao exigir
como requisito de aceitação da proposta que ele comprove o cumprimento de
obrigação que não foi imputada pela lei a ele. Nas situações nas quais é
exigido do licitante, há de se cumprir a lei.

102. Em síntese, alega-se que18:

Nas situações nas quais a legislação ou norma ambiental não exigem que o
licitante detenha o Cadastro Técnico Federal, é vedado inserir qualquer
exigência no edital de aquisição de bem, por extrapolar a legalidade.

No tocante a bens importados, reiteramos que a inserção do Cadastro Técnico
Federal em certames de aquisições públicas somente se restringe aos casos
em que ele é exigido por legislação ou norma ambiental. Caso haja lei, norma
ambiental ou acordo setorial que preveja a obrigação ao comerciante de deter
o CTFde bem importado, será autorizado inserir a obrigação no certame.

18

103. Tal questão também já foi enfrentada neste parecer. Não Se concorda
com o argumento de que a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, instituída pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305, 2010). que
deve Ser implementada de forma individualizada e encadeada, é óbice para a
exigência de regular inscrição no CTF do fabricante dos produtos nos casos de
aquisição de bens de licitantes que não são os próprios fabricantes.

104. Uma coisa é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do ciclo de vida dos produtos.

105. Outra coisa é o rastreamento da legalidade ambiental da cadeia
produtiva do bem que será adquirido pela Administração Pública.

106. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos está
preocupada com os resíduos gerados desde sua fabricação até o fim do ciclo de vida
desses produtos e está preocupada com o impacto desses resíduos na saúde humana
e qualidade ambiental.

107. A exigência de comprovação de regular inscrição no CTF está
preocupada em assegurar que o processo de fabricação ou industrialização de um
produto, em razão de seu impacto ambiental (atividade potencialmente poluidora ou

PARECER NQ2492/2013fTVB/CjU-SP/CGU/AGU, da lavra de Teresa Villac Pinheiro Barki,
Advogada da União. PROCESSO NQ 00443.000086/2013-94. ÓRGÃO ASSESSORADO: FAZENDA DA
AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA. ASSUNTO: Consulta- Cadastro Técnico Federal em licitações.
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utilizadora de recursos ambientais), está sendo acompanhado e fiscalizado pelo
órgão ambiental competente. É, repita-se, o rastreamento da legalidade ambiental
da cadeia produtiva do bem que será adquirido pela Administração Pública, todavia,
sob outro aspecto, que não o da geração de resíduos.

108. Entende-se, como já dito, que se trata de duas frentes de batalha
diferentes, cada qual com seus objetivos específicos.

109. Uma frente se preocupa com os resíduos gerados durante todo o ciclo
de vida do produto e os impactos que esses resíduos possam gerar.

110. Outra frente está preocupada com todas as questões ambientais que
gravitam em torno da fabricação, industrialização, consumo, comercialização,
importação ou transporte de determinados produtos considerados pela legislação
ambiental como ATIVIDADES POTENCIALMENTEPOLUIDORASOU UTILlZADORAS DE
RECURSOSAMBIENTAIS.

111. É claro que, por vezes, poderá haver uma intercessão ou até mesmo
uma superposição entre essas duas frentes de batalha. Mas isso não é nenhum
absurdo, pois o objetivo maior é o mesmo: A defesa do meio ambiente essencial à
sadia qualidade de vida.

112. Alega-se, por fim, que a inadimplência no pagamento da Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA gera também a irregularidade no CTF. Que,
se essa inadimplência configurar óbice à celebração do contrato, tratar-se-ia de
constrangimento de pagamento de dívida ou meio transverso do pagamento de
tributos.

113. Esse é, salvo melhor juízo, o argumento mais incisivo contra a
eXlgencia de regular inscrição no CTF do IBAMA. Aliado a isso, cabe enfrentar as
seguintes situações: a) empresa com registro no CTF, mas que não tenha
regularidade no Relatório de Atividades Ambientais; b) empresa com registro no CTF,
mas autuada por registro incorreto em categoria incorreta; c) empresa que se dedica
a várias atividades, com problemas em CTF em algumas delas e não em outras; d)
como ocorreria a situação de produtos importados.

114. Todas essas situações, com exceção da letra "d", geram a
irregularidade no CTFda empresa obrigada ao cadastro.

115. Rapidamente mencionar-se-á cada uma dessas situações. Com relação
à letra "a" (empresa com registro no CTF, mas que não tenha regularidade no
Relatório de Atividades Ambientais), trata-se da situação mais grave para a empresa.
O Relatório de Atividades Ambientais parece ser o instrumento mais efetivo de
controle dessas atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais que demandam o exercício do poder de polícia ambiental do Estado. Caso
a empresa não apresente tais relatórios, estará ela cometendo uma irregularidade
grave, capaz de gerar sua situação de irregularidade no CTF.Assim, com toda razão
será essa empresa prejudicada pela sua incapacidade de se manter regular e não há
injustiça nenhuma nisso. A manutenção de sua regularidade é obrigação
determinada em lei, sob pena de a empresa perder negócios com a falta de
regularidade.

23



Continuaçãodo PARECERNº J ,'3 /2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU

116. Com relação à letra "b" (empresa com registro no CTF, mas autuada
por registro incorreto em categoria incorreta). trata-se de situação que se considera
da essência do registro. Fazer o registro incorreto e quase que a mesma coisa de não
fazer o registro. É obrigação da empresa se informar com o IBAMA sobre qual é a
forma correta de fazer o seu cadastro no CTF.Trata-se de cumprimento da obrigação
legal em sua essência. Portanto, não se vislumbra qualquer óbice em relação a esse
ponto. Da mesma forma que a ausência de entrega dos Relatórios de Atividades
Ambientais gera a irregularidade no CTF, também o registro incorreto trará todos os
prejuízos consectários da atuação equivocada da empresa obrigada a manter-se
regular no CTF.

117. Já com relação à letra "c" (empresa que se dedica a várias atividades,
com problemas em CTF em algumas delas e não em outras). entende-se que tal
questão já foi enfrentada quando se tratou da limitação da exigência de regularidade
ambiental no CTF nos termos do que foi exposto nos itens 92-94 supra. Estando,
portanto, superada a questão.

118. Em suma, será a incúria da própria empresa fabricante dos produtos ou
das próprias licitantes que precisam estar com o CTF regular que levará à não
aceitação de seus produtos ou inabilitação, a depender do caso, em uma
licitação/contratação com a Administração Pública.

119. No tocante a bens importados, adota-se o entendimento exposto no
PARECERNº 2492/2013/TVB/CjU-SP/CGU/AGU, da lavra de Teresa Villac Pinheiro
Barki, Advogada da União. PROCESSO Nº 00443.000086/2013-94. ÓRGÃO
ASSESSORADO: FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA. ASSUNTO:
Consulta- Cadastro Técnico Federal em licitações, no sentido de que

a inserção do CadastroTécnico Federal em certames de aquisições públicas
somente se restringe aos casosem que ele é exigido por legislaçãoou norma
ambiental. Caso haja lei, norma ambiental ou acordo setorial que preveja a
obrigação ao comerciante de deter o CTFde bem importado, será autorizado
inserir a obrigaçãono certame.

120. Adota-se esse entendimento, pela inviabilidade prática de se fazer o
rastreamento da legalidade ambiental da cadeia produtiva do bem que será
adquirido pela Administração Pública do produto importado, da mesma forma que
pode ser feito com o produto nacional. Todavia, trata-se de fragilidade a ser
enfrentada pela Administração Pública, que ficará, de certa forma, refém de produtos
estrangeiros que sequer se sabe se foram produzidos sob a supervisão de algum
órgão ambiental competente e se esse produto respeitou, em sua
fabricação/industrialização, critérios socioambientais. Por outro lado, caso haja a
exigência de inscrição e regularidade no CTF de quem comercializa produtos
importados, a exigência editalícia se impõe.

121. Por fim, com relação ao argumento de que, se a inadimplência no
pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental configurar óbice à
celebração do contrato, tratar-se-á de constrangimento de pagamento de dívida ou
meio transverso do pagamento de tributos, há que se argumentar que essa nunca foi
a intenção da exigência de CTF, seja ela como critério de aceitabilidade da proposta,
seja ela como requisito de habilitação.
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122. Em momento algum, tal exigência foi utilizada como subterfujo à
cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA. Entende-se que o
pagamento da Taxa é uma das formas de se manter a efetiva fiscalização das
empresas obrigadas ao registro no CTF.Trata-se de tributo contraprestacional. Paga-
se a taxa em razão do exercício do poder de polícia ambiental. Se a taxa não for
recolhida, haverá prejuízos ao efetivo exercício desse poder de polícia. Assim, a
empresa obrigada ao cadastro deve fazer sua parte, cumprindo essa importante
obrigação.

123. Assim, da mesma forma que as demais situações acima narradas, a
ausência de recolhimento da TCFA também trará prejuízos para a empresa obrigada
a se manter regular no CTF do IBAMA, devendo essa empresa zelar pela sua
regularidade no referido cadastro, cumprindo todas as obrigações exigidas pelas
normas que regulamentam o CTF.

124. Ademais, não é qualquer registro no CTF que demanda o pagamento
de TCFA. Portanto, ainda que se adote esse argumento como legítimo, tal argumento
não se prestaria para afastar todas as situações de exigência de regular inscrição no
CTFnas licitações sustentáveis.

IV - CONCLUSÃO

125. Desse modo, ante tudo o que foi exposto acima, conclui-se:

a) Os critérios e práticas de sustentabilidade serão exigidos por
vezes como especificação técnica do objeto; por vezes como obrigação
da contratada; e por vezes como requisitos de habilitação técnica ou
jurídica, seja na execução dos serviços/obras contratados ou no
fornecimento de bens, devendo ter como princípio a preservação do
caráter competitivo do certame;

b) Não se pode confundir critérios de aceitabilidade da proposta
(critérios e práticas de sustentabilidade exigidos como especificação
técnica do objeto ou como obrigação da contratada) com requisitos de
habilitação;

c) O Guia Prático de Licitações Sustentáveis da qU/SP orienta
quando se deve exigir a inscrição e regularidade no CTF do IBAMA
como critério de aceitabilidade da proposta ou como requisito de
habilitação;

c.1) Será exigido como critério de aceitabilidade da proposta quando
for exigido registro no Cadastro Técnico Federal - CTFdo fabricante do
produto a ser adquirido ou utilizado na prestação de serviço contratado
pela Administração e quem participa da licitação não é o fabricante em
si, mas sim revendedores, distribuidores, comerciantes em geral ou
p,e>tado,e,de ,",viço, que ,e utin,amde»e, piOduto,.o, qu~
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não desempenharem diretamente atividades poluidoras ou utilizadoras
de recursos ambientais, não são obrigados a registrar-se no Cadastro
Técnico Federal - CTF do IBAMA;

c.2) Será exigido como requisito de habilitação quando o licitante
desempenha diretamente as atividades poluidoras ou utilizadoras de
recursos ambientais, de modo que deverá obrigatoriamente estar
registrado no Cadastro Técnico Federal - CTF do IBAMA;

d) Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas
neste parecer, a Administração tem a prerrogativa e o dever legal e
moral de exigir nas contratações públicas critérios de sustentabilidade
socioambiental, entre eles o registro no Cadastro Técnico Federal,
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido,
quando a Lei nº 6.938, de 1981 e a regulamentação pelo IBAMA assim
o exigem (atualmente o tema é regulamentado pela Instrução
Normativa nº 6, de 15 de março de 2013). sob pena de não aceitação
da proposta ou inabilitação da licitante, conforme o caso;

e) Portanto, a exigência é legal e não viola os artigos 27 a 31 da
Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 8.666, de
1993);

f) A afirmação de que os artigos 27 a 31 da Lei Geral de Licitações
e Contratos enumeram um rol exaustivo de documentos que poderão
ser exigidos na etapa de habilitação das candidatas à contratação não
é de todo correta. Pelo menos dois dos dispositivos citados dão
abertura para inclusão de diversos documentos e comprovações, desde
que essas exigências sejam previstas em lei especial, tenham
pertinência com a contratação a ser realizada e não frustrem
desarrazoada mente a isonomia e o caráter competitivo do certame. Os
dispositivos são o art. 30, IV e o art. 28, V, da Lei nº 8.666, de 1993;

g) Foram rechaçados todos os argumentos conhecidos contrários à
exigência, consoante fatos e fundamentos expostos neste parecer.

de de 2014.

De acordo, na forma da unanimidade consolidada no decorrer dos trabalhos (Portaria
PGF nº 98, de 26 de fevereiro de 2013).

Bráulio Gomes Mendes Diniz
Procurador Federal
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se extrai a Conclusão que segue.

Encaminhe-se cópia à Consultoria-Geral da União. para conhecimento.
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PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA

CÃMARA PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU N &k/2014

I. OS CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILlDADE SOCIOAMBIENTAIS SERÃO
EXIGIDOS POR VEZES COMO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO; POR VEZES
COMO OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA; E POR VEZES COMO REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO TÉCNICA OU JURíDICA, SEJA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/qBRAS
CONTRATADOS OU NO FORNECIMENTO DE BENS, DEVENDO TER COMO PRINCIPIO A
PRESERVAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME;

11. NÃO SE PODE CONFUNDIR CRITÉRIOS DE ACEITABILlDADE DA PROPOSTA
(CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILlDADE EXIGIDOS COMO ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA DO OBJETO OU COMO OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA) COM REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO (TÉCNICA OU JURíDICA);

111.O GUIA PRÁTICO DE LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA qU/SP ORIENTA QUANDO SE
DEVE EXIGIR O REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA,
ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO, COMO
CRITÉRIO DE ACEITABILlDADE DA PROPOSTA OU COMO REQUISITO DE
HABILITAÇÃO;

IV. SERÁ EXIGIDO COMO CRITÉRIO DE ACEITABILlDADE DA PROPOSTA QUANDO FOR
EXIGIDO REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF DO FABRICANTE DO
PRODUTO A SER ADQUIRIDO OU UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERViÇO
CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO E QUEM PARTICIPA DA LICITAÇÃO NÃO É O
FABRICANTE EM SI, MAS SIM REVENDEDORES, DISTRIBUIDORES, COMERCIANTES EM
GERAL OU PRESTADORES DE SERViÇOS QUE SE UTILIZAM DESSES PRODUTOS, OS
QUAIS, POR NÃO DESEMPENHAREM DIRETAMENTE ATIVIDADES POLUIDORAS OU
UTILlZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, NÃO SÃO OBRIGADOS A REGISTRAR-SE
NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF DO IBAMA;

V. SERÁ EXIGIDO COMO REQUISITO DE HABILITAÇÃO QUANDO O LICITANTE
DESEMPENHA DIRETAMENTE AS ATIVIDADES POLUIDORAS OU UTILlZADORAS DE
RECURSOS AMBIENTAIS, DE MODO QUE DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE ESTAR
REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF DO IBAMA;

VI. DIANTE DE TODAS AS NORMAS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE ATUALMENTE EM
VIGOR, A ADMINISTRAÇÃO TEM A PRERROGATIVA E O DEVER LEGAL E MORAL DE
EXIGIR NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILlDADE
SOCIOAMBIENTAL, ENTRE ELES O REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL,
ACOMPANHADO DO RESPECTIVO CERTIFICADO DE REGULARIDADE VÁLIDO,
QUANDO A LEI Nº 6.938, DE 1981 E A REGULAMENTAÇÃO PELO IBAMA ASSIM O
EXIGEM (ATUALMENTE O TEMA É REGULAMENTADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA
Nº 6, DE 15 DE MARÇO DE 2013). SOB PENA DE NÃO ACEITAÇÃO DA PROPOSTA OU
INABILITAÇÃO DA LICITANTE, CONFORME O CASO;

VII. PORTANTO, A EXIGÊNCIA É LEGAL E NÃO VIOLA OS ARTIGOS 27 A 31 DA LEI
GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 8.666, DE 1993);

VIII. A AFIRMAÇÃO DE QUE OS ARTIGOS 27 A 31 DA LEI GERAL DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS ENUMERAM UM ROL EXAUSTIVO DE DOCUMENTOS QUE PODERÃO SER
EXIGIDOS NA ETAPA DE HABILITAÇÃO DAS CANDIDATAS Á CONTRATAÇÃO NÃO É DE
TODO CORRETA. PELO MENOS DOIS DOS DISPOSITIVOS CITADOS DÃO ABERTURA
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PARA INCLUSÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS E COMPROVAÇÕES, DESDE QUE
ESSAS EXIGÊNCIAS SEJAM PREVISTAS EM LEI ESPECIAL, TENHAM PERTINÊNCIA COM
A CONTRATAÇÃO A SER REALIZADA E NÃO FRUSTREM DESARRAZOADAMENTE A
ISONOMIA E O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. OS DISPOSITIVOS SÃO O ART.
3D, IV E O ART. 28, V, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. OU SEJA, NÃO PODE O EDITAL
INOVAR NOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, QUANDO ESSA EXIGÊNCIA NÃO
ENCONTRAR SUPORTE EM LEI;

29/29



 

 
GUIA PRÁTICO DE LICITAÇÕES 

E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

SUSTENTÁVEIS DO NAJ/SP 

 

Viviane Vieira da Silva 

Advogada da União 

Integrante da Subcomissão A3P – 3ª Região 

 
 
 
 
 

                                  ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

25 novembro 10 
NAJ/SP 



O QUE É 

SUSTENTABILIDADE 

 Convivência respeitosa entre meio 
ambiente e seres humanos.  

 Podemos nos desenvolver, 
consumir, descartar, com o menor 
prejuízo ao meio ambiente. 

 A sustentabilidade é interesse 
público a ser protegido pelo 
Estado.  



O QUE É UMA LICITAÇÃO 

SUSTENTÁVEL? 

 • Licitação – conceito tradicional 
 – (procedimento administrativo pelo qual um 

ente público, visando selecionar a proposta mais 
vantajosa para um contrato de seu interesse, 
abre a todos os interessados a possibilidade de 
apresentar propostas) 

 + 
 • Desenvolvimento sustentável 
 Desenvolvimento que satisfaça às necessidades 

presentes, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras .Equilíbrio entre os fatores 

 – Sociais 
 – Ambientais 
 – Econômicos 



RELEVÂNCIA DAS 

LICITAÇÃOES 

SUSTENTÁVEIS 

 Licitações e contratações públicas: oportunidade 
significativa para a implementação de medidas 
de defesa ao meio ambiente. 

  Exigência, dirigida ao particular, de parâmetros 

mínimos de sustentabilidade ambiental 

na fabricação de seus produtos ou na prestação 
de seus serviços. 

 Contribuição ao atendimento do interesse 
público do momento: a proteção ao meio 
ambiente equilibrado.  

 



FUNDAMENTOS JURÍDICOS DAS LICITAÇÕES 

SUSTENTÁVEIS 

A viabilidade jurídica da inserção de 
critérios ambientais nas contratações 
públicas fundamenta-se em três 
elementos: 

1. Compromissos internacionais assumidos pelo 
Estado Brasileiro em favor do desenvolvimento 
e consumo sustentáveis. 

2. Constituição Federal. 

3. Legislação Federal. 

 

 



PAPEL DO GUIA PRÁTICO 

DE LICITAÇÕES 

SUSTENTÁVEIS DO NAJ/SP 

 Contribuição jurídica de um órgão integrante da 
Administração Pública na implementação da 
sustentabilidade, da preservação do meio-
ambiente. 

 Não extrapola as análises e a expertise das outras 
áreas técnicas. 

 Não substitui o poder decisório do gestor. 

 Alerta para a existência das normas ambientais e 
mostra em que momento, no procedimento 
licitatório, podem-se inserir exigências de ordem 
ambiental. 

  



PAPEL DO GUIA PRÁTICO 

DE LICITAÇÕES 

SUSTENTÁVEIS DO NAJ/SP 

 Ajudar o gestor  a pensar e a agir 
sustentavelmente. 

  Primeiro passo para começarmos a 
internalizar a cultura da 
sustentabilidade. 

 Manuseio simples e auto-
explicativo. 

 Não exaustivo.  
 



PAPEL DO GUIA PRÁTICO 

DE LICITAÇÕES 

SUSTENTÁVEIS DO NAJ/SP 

 Quem decide é o gestor. 

 A decisão de comprar um produto com 
determinadas especificações ambientais, 
em detrimento de outros disponíveis no 
mercado, deve vir pautada em 
justificativa, a ser elaborada com o auxílio 
de profissionais especializados. 

 Justificativa/ - obrigatória  

 Ex.: computador verde. 
 
 



JUSTIFICATIVA JURÍDICA – 

CARÁTER VINCULANTE DAS 

NORMAS AMBIENTAIS 
 Presentes no guia: normas jurídicas que já estão 

em vigor. 

 Efeito vinculante.  

 Dever de todo o agente público obedecer às leis.  

 Deveres funcionais passíveis de sanções em 
caso de descumprimento das leis ambientais 

 Art. 21, CP: “O desconhecimento da lei é 
inescusável. “ 

  Art. 116, Lei 8.112/90: São deveres do servidor:  

         III - observar as normas legais e 
regulamentares;  

 



SANÇÕES AO GESTOR 

PÚBLICO PELA OMISSÃO 

 Art. 124 da Lei 8.112/90: “A responsabilidade 
civil-administrativa resulta de ato omissivo ou 
comissivo praticado no desempenho do cargo ou 
função.” 

 Art. 127.  ”São penalidades disciplinares:  
         I - advertência;  
         II - suspensão;  
         III - demissão;  
         IV - cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade;  
         V - destituição de cargo em comissão;  
         VI - destituição de função comissionada.”  

 



PARECER 27/2009 TCE/RS 
PROCESSO Nº 8854-0200/09-7 

 
 “O Tribunal de Contas, por estar vinculado aos 

dispositivos constitucionais que tutelam o direito 
fundamental ao meio ambiente equilibrado, tem o 
dever de realizar esse direito e, mais ainda, tem a 
tarefa de maximizar sua eficácia, e dentre os 
instrumentos que dispõe está a implementação de 
licitações sustentáveis. Não se pode deixar de 
referir que este Tribunal de Contas, no âmbito de 
suas atividades finalísticas, já inseriu a variável 
ambiental nos seus procedimentos fiscalizatórios. 
Isto, tanto incluindo itens a auditar nas auditorias 
ordinárias, como iniciando auditorias operacionais 
de cunho ambiental e tendo produzido um manual 
de auditoria ambiental para orientação destas 
atividades”. 



JURISPRUDÊNCIA TCU 
 Representação 031.861/2008-0 

 PREGÃO PRESENCIAL. FALHA NO EDITAL DE 
LICITAÇÃO.REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE 
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ESPECÍFICA. OITIVA 
PRÉVIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

 A existência de órgãos fiscalizadores do meio ambiente não 
exime a Administração de atentar para aspectos que envolvam 
o atendimento de requisitos previstos em lei especial, nos 
termos do art. 28, V e 30, IV, da lei 8.666/93. 

 Rel. Min. Sherman Cavalcanti 



DECRETO 7.153/2010 

DEFESA DOS  AGENTES 

PÚBLICOS PELA AGU 

 Art. 1o  A Advocacia-Geral da União 
exercerá a representação e a defesa 
extrajudicial dos órgãos e entidades da 
administração federal perante o 
Tribunal de Contas da União, nos 
processos em que houver interesse da 
União, declarado expressamente pelo 
Advogado-Geral da União, sem prejuízo 
do exercício do direito de defesa por 
parte dos agentes públicos sujeitos à 
sua jurisdição.  



DECRETO 7.153/2010 

DEFESA DOS  AGENTES 

PÚBLICOS PELA AGU 

 § 3o  A defesa dos gestores pela Advocacia-
Geral da União, perante o Tribunal de Contas 
da União, dar-se-á na ocorrência de: 

 I - atos praticados no exercício de suas 
atribuições constitucionais, legais ou 
regulamentares, no interesse público, 
especialmente da União e de suas entidades 
da administração indireta; e 

 II - atos praticados em observância dos 
princípios elencados no caput do art. 37 da 
Constituição.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm%23art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm%23art37


ONDE INSERIR  

AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DE 

SUSTENTABILIDADE? 

 

 Especificação do objeto respeitando as 
exigências de ordem ambiental, desde que 
justificadas tecnicamente, excluem  eventual 
alegação de restrição injustificada. 

 Requisitos de habilitação – as exigências de 
caráter socioambiental na licitação como 
requisitos de habilitação encontram 
respaldo nos artigos 28, V e 30, inciso IV – 
Lei 8.666/93. 

 Nas obrigações da contratada. 

 



ONDE INSERIR AS 

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE 

SUSTENTABILIDADE? 

 NA AQUISIÇÃO DE AGROTÓXICOS: 

 1) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA - item de 
descrição ou especificação técnica do produto: 

 “Só será admitida a oferta de agrotóxicos, seus 
componentes e afins que estejam previamente 
registrados no órgão federal competente, de 
acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos 
federais responsáveis pelos setores da saúde, do 
meio ambiente e da agricultura, conforme artigo 
3º da Lei n° 7.802, de 1989, e artigos 1°, inciso 
XLII, e 8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e 
legislação correlata.” 



ONDE INSERIR AS 

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE 

SUSTENTABILIDADE? 
 2) Inserir no EDITAL - item de julgamento da 

proposta, na fase de avaliação de sua aceitabilidade 
e do cumprimento das especificações do objeto: 

 “x) O Pregoeiro solicitará ao licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar que 
apresente ou envie imediatamente, sob pena de 
não-aceitação da proposta, o documento 
comprobatório do registro do agrotóxico, seus 
componentes e afins no órgão federal competente, 
de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos 
federais responsáveis pelos setores da saúde, do 
meio ambiente e da agricultura, conforme artigo 3º 
da Lei n° 7.802, de 1989, e artigos 1°, inciso XLII, e 
8° a 30, do Decreto n° 4.074, de 2002, e 
legislação correlata. 

 



ONDE INSERIR AS 

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE 

SUSTENTABILIDADE? 
 EM QUALQUER CASO  ENVOLVENDO 

AGROTÓXICOS : 

 1) Inserir no EDITAL - item de habilitação 
jurídica da empresa: 

 “x) Para o exercício de atividade que envolva 
produção, comercialização ou aplicação de 
agrotóxicos e afins: ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente do Estado, do Distrito Federal 
ou do Município, nos termos do artigo 4° da Lei 
n° 7.802, de 1989, e artigos 1°, inciso XLI, e 37 
a 42, do Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação 
correlata. 

 



ONDE INSERIR AS 

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE 

SUSTENTABILIDADE? 
 2) Inserir no TERMO DE REFERÊNCIA e na 

MINUTA DE CONTRATO - item de obrigações da 
contratada: 

 “As embalagens vazias e respectivas tampas dos 
agrotóxicos e afins deverão ser recolhidas pela 
contratada e devolvidas aos estabelecimentos 
comerciais em que foram adquiridas, observadas 
as instruções constantes dos rótulos e das bulas, 
ou a qualquer posto de recebimento ou centro de 
recolhimento licenciado por órgão ambiental 
competente e credenciado por estabelecimento 
comercial, para fins de sua destinação final 
ambientalmente adequada, conforme artigo 53 do 
Decreto n° 4.074, de 2002, e legislação 
correlata.” 



ONDE INSERIR AS 

EXIGÊNCIAS LEGAIS DE 

SUSTENTABILIDADE?   

 Obs.: O NAJ/SP tem inserido em seus 
modelos como condição de participação em 
obras, a não condenação a pena restritiva de 
direitos contida no art. 72, da Lei 9.605/98. 

 Lei n 9.605/98: Art. 72.  As infrações 
administrativas são punidas com as seguintes 
sanções: 

 §  8º.   As sanções restritivas de direito 
são:   

 V -  proibição de contratar com a 
Administração Pública, pelo período de até 
três anos. 

  



PRÁTICA SUSTENTÁVEL 

COMEÇA COM PEQUENAS 

AÇÕES. 

 

 Compra de papel reciclado. 

 Questão polêmica. 

 Hoje: a justificativa tem que ser pela 
não aquisição do papel reciclado.  

 Fundamentos: LEI 12.305/2010 e IN 
SLTI 01/2010 

  



LEI 12.305, DE 02 DE 

AGOSTO DE 2010 – PNRS 

 

Art. 7o  São objetivos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos:  

XI - prioridade, nas aquisições e contratações 
governamentais, para:  

a) produtos reciclados e recicláveis;  

b) bens, serviços e obras que considerem 
critérios compatíveis com padrões de 
consumo social e ambientalmente 
sustentáveis; 

 
 



Instrução Normativa SLTI 

n 01/2010 

 Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade 
ambiental na aquisição de bens e serviços ou 
obras pela Administração Pública Federal:  

 Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, 
quando da aquisição de bens, poderão exigir os 
seguintes critérios de sustentabilidade 
ambiental: 

 I - que os bens sejam constituídos, no todo ou 
em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 
e 15448-2. 



PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO 

DE PREÇOS EDITAL Nº14/2009 

 

 ÓRGÃO: SECRETARIA-GERAL DA ADVOCACIA-
GERAL DA UNIÃO 

  OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE 
CONSUMO DIVERSO 

 ITEM 20: Papel tamanho A4, medindo 210 x 297 
mm, 75g/m², sem timbre, RECICLADO, cor 
característica do papel reciclado, apropriado para 
utilização em máquina copiadora, impressora laser 
e jato de tinta, com embalagem térmica que o 
proteja da ação da umidade do calor, com telefone 
0800 de informação no Brasil e certificação ISO 
9001 inscritos na embalagem. Resma com 500 
folhas.   

 



O GUIA PRÁTICO NA 

PRÁTICA 

 Localização:  

 site do NAJ/SP: WWW.agu.gov.br/najsp 

 site do MPOG sobre contratações públicas 
sustentáveis: 
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/ 

 buscar  em “iniciativas sustentáveis” 

 

http://www.agu.gov.br/najsp
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/


CONSULTANDO O GUIA 

 Alguns exemplos: 

 2 – Detergentes: objeto específico (lavanderia de 
hospitais) ou como integrante de uma licitação 
para prestação de serviços de limpeza. 

 Obs.: Cadastro Técnico Federal – IBAMA: registro 
do fabricante ou do comerciante de atividade 
potencialmente poluidora: processo de fabricação 
ou comercialização de um produto, em razão de 
seu impacto ambiental (atividade potencialmente 
poluidora ou utilizadora de recursos ambientais), 
está sendo acompanhado e fiscalizado pelo órgão 
competente. 

 



CONSULTANDO O GUIA 

 Aquisição/locação de automóveis:  

 Substâncias que destroem a camada de ozônio – unidade 
de ar-condicionado automotivo; 

 ruído 

 óleo lubrificante (logística reversa) 

 Pneus(logística reversa) 

 limites máximos de emissão de poluentes no 
escapamento - PROCONVE. 

 bi-combustível: (Lei n 9.660/98, art. 1º: Dispõe sobre a 
substituição gradual da frota oficial de veículos e dá 
outras providências). 

 “Art. 1o Qualquer aquisição ou substituição de veículos 
leves para compor a frota oficial, ou locação de veículos 
de propriedade de terceiros para uso oficial somente 
poderá ser realizada por unidades movidas a 
combustíveis renováveis.” 



O GUIA PRÁTICO DO NAJ/SP 

FAZENDO ESCOLA.... 

 Nota Técnica Eletronorte: GSS 002/2010 – de 
22/11/2020 

 Órgão Expedidor: Assessoria de sustentabilidade 
empresarial e ações de  responsabilidade social 

 “Define os critérios de sustentabilidade nas 
licitações e contratações a serem realizadas pela 
Eletronorte. 

 (...) 



O GUIA PRÁTICO DO 

NAJ/SP ESTÁ FAZENDO 

ESCOLA 

 
 1.10. A necessidade de se interpor 

procedimentos ambientalmente sustentáveis na 
aquisição de bens ou contratação de serviços 
pela Eletrobrás Eletronorte, e que assegurem 
condições de equilíbrio e economia ambiental, 
não gerando passivos ambientais e atendendo o 
sistema de gestão ambiental no levantamento 
dos requisitos ambientais nas aquisições. 

 1.11 a aprovação pela Diretoria Executiva da 
Eletrobras, em 29/9/2010, da Política de 
Sustentabilidade de suas compras. 

 2 Para atendimento do disposto no item 1, as 
áreas requisitantes poderão utilizar como 
parâmetro as seguintes especificações: 



 

O GUIA PRÁTICO DO 

NAJ/SP ESTÁ FAZENDO 

ESCOLA 

 
 2.1 O catálogo sustentável contido no Portal do 

Governo Federal – Comprasnet/ 
cpsustentaveis.planejamento.gov.br(...); 

  2.2 O Guia Prático de Licitações sustentáveis, 
contido no portal do Núcleo de Assessoramento 
Jurídico no Estado de São Paulo – da Advocacia 
Geral da União, no link “Guia Prático de 
Licitações 
SustentáveisHTTP://www.agu.gov.br/sistemas/si
te/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_si
te=777 

 

http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteud=138067&id_site=777


 Muito obrigada, 

 

                       Viviane Vieira da Silva 

Viviane.silva@agu.gov.br 

Tel. 11 – 3506- 2100 

 

 

 

mailto:Viviane.silva@agu.gov.br


Instrução Normativa IBAMA Nº 6 DE 15/03/2013 (Federal) 

Data D.O.: 11/04/2013 

O Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 

nomeado por Decreto de 16 de maio, publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, no 

uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º, Parágrafo único, do Decreto nº 6.099, de 26 de 

abril de 2007, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no Diário Oficial da União de 

27 de abril de 2007, e art. 5º do Regimento Interno aprovado pela Portaria nº GM/MMA nº 341, de 31 

de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União do dia subsequente, e 

  

Considerando as disposições do art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e suas 

alterações, que instituiu o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais; 

  

Considerando os arts. 58, 63 e 98 do ANEXO I da Portaria GM/MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011; 

  

Considerando a necessidade de aperfeiçoar o escopo de serviços prestados pelo Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais; 

  

Considerando o processo administrativo nº 02001.007590/2012-69, que dispõe sobre a revisão 

normativa do Cadastro Técnico Federal - CTF, 

  

Resolve: 

  

Art. 1º. Regulamentar o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, nos termos desta Instrução Normativa. 

  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 2º. Para os efeitos desta Instrução Normativa, entende-se por: 

  

I - atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais: aquelas relacionadas no 

Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e também aquelas que, por força de normas específicas, 

estejam sujeitas a controle e fiscalização ambientais; 

  



II - Comprovante de Inscrição no CTF/APP: certidão emitida pelo sistema que demonstra a inscrição 

cadastral; 

  

III - Certificado de Regularidade: certidão que atesta a conformidade dos dados da pessoa inscrita 

para com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades 

desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio dos sistemas vinculados ao CTF/APP, 

salvo impeditivo nos termos do Anexo II; 

  

IV - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais - CTF/APP: o cadastro que contém o registro das pessoas físicas e jurídicas que, em âmbito 

nacional, desenvolvem atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, 

conforme art. 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981; 

  

V - enquadramento de atividade: identificação de correspondência entre a atividade exercida pela 

pessoa inscrita e as respectivas categorias e descrições de atividades sujeitas a registro no CTF/APP, 

nos termos do Anexo I; 

  

VI - categoria: grupamento que reúne uma série de descrições de atividades congêneres; 

  

VII - descrição: especificação de cada atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos 

ambientais, agrupada por categoria, nos termos do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, e do Anexo 

I; 

  

VIII - estabelecimento: o local, privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de 

terceiro, onde a pessoa exerce, em caráter temporário ou permanente, atividade potencialmente 

poluidora e utilizadora de recursos ambientais; 

  

IX - inscrição: ato de inscrever-se no CTF/APP decorrente de obrigação legal da pessoa física e jurídica 

que exerça atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais; 

  

X - pessoa inscrita: pessoa física ou jurídica registrada no CTF/APP; 

  

XI - responsável legal: é o representante direto de pessoa jurídica, com legitimidade para representá-

la; 

  



XII - declarante: a pessoa que recebeu a atribuição, por parte do responsável legal, para 

preenchimento e operação do CTF/APP, por vínculo contratual; 

  

XIII - preposto: a pessoa física ou jurídica, com mandato público ou privado, de representação de 

poderes da pessoa inscrita; 

  

XIV - usuário interno: servidor da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, 

usuário dos dados do CTF/APP; 

  

XV - usuário externo: administrado inscrito no CTF/APP; 

  

XVI - auditagem: procedimento que pode resultar na alteração de ofício de dados declarados, 

consistente na verificação de eventuais não-conformidades de registros existentes no CTF/APP, a partir 

da comparação com bases de dados dos demais sistemas do Ibama e de outras instituições públicas, 

ou mediante documentação e vistorias in loco; e 

  

XVII - tipo de porte: qualificação da pessoa jurídica, quanto à finalidade econômica da organização. 

  

Art. 3º. Para fins de aplicação do art. 17-P, da Lei nº 6.938, de 1981, a unidade da Federação 

poderá utilizar os serviços de sistema e dados do CTF/APP na constituição do seu respectivo Cadastro 

Técnico Estadual instituído por legislação estadual específica. 

  

Parágrafo único. A utilização de serviços do CTF/APP, a que se refere o caput, será objeto de Acordo 

de Cooperação Técnica, assegurado o compartilhamento de dados e informações ambientais de 

interesse recíproco dos acordantes, nos termos das normas e procedimentos da Política de Segurança 

da Informação, Informática e Comunicações do Ibama - Posic. 

  

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

  

Art. 4º. Compete ao Ibama, por intermédio de seu Presidente: 

  

I - aprovar e aditar os Acordos de Cooperação Técnica referentes ao CTF/APP, com órgãos e entidades 

da Administração Pública federal, distrital e estadual; 

  



II - propor, junto ao Ministério do Meio Ambiente, a criação de mecanismos, fóruns, câmaras técnicas 

e instâncias de harmonização técnico normativa do CTF/APP, na implementação do art. 3º desta 

Instrução Normativa; e 

  

III - aprovar a criação, alteração e exclusão de categorias e descrições de atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais no CTF/APP, observando-se padrões e critérios 

tecnicamente definidos, visando: 

  

a) ao cumprimento de convenções e acordos internacionais recepcionados no ordenamento jurídico 

brasileiro; 

  

b) ao cumprimento de normativas das instituições de gestão e controle ambientais; e 

  

c) manter atualizada a listagem do Anexo I, em razão de mudanças e inovações de processos 

tecnológicos associados às atividades potencialmente poluidoras e à utilização de recursos ambientais. 

  

Parágrafo único. Novas descrições que se refiram a atividades sujeitas à Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental - TCFA e à entrega do relatório anual do § 1º do art. 17-C da Lei nº 6.938, de 

1981, serão vinculadas às respectivas categorias e descrições do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 

1981, nos termos do art. 33. 

  

Art. 5º. Compete à Diretoria de Qualidade Ambiental: 

  

I - o gerenciamento do CTF/APP; e 

  

II - aprovar os procedimentos decorrentes desta Instrução Normativa, como Normas de Execução, 

Manuais e outros documentos de padronização. 

  

Parágrafo único. Na hipótese do art. 4º, inciso III, a respectiva Norma de Execução estabelecerá os 

procedimentos de adequação dos registros já constantes no CTF/APP, quando pertinente. 

  

Art. 6º. Compete à Coordenação Geral de Gestão da Qualidade Ambiental disponibilizar os meios para 

a consecução das competências no âmbito da Coordenação de Avaliação da Qualidade Ambiental e 

Prognósticos - COAQP. 

  



Art. 7º. Compete à Coordenação de Avaliação da Qualidade Ambiental e Prognósticos - COAQP: 

  

I - promover a implementação dos Acordos de Cooperação Técnica referentes ao CTF/APP, junto às 

Unidades da Federação e às instituições federais; 

  

II - propor revisões normativas referentes ao CTF/APP; 

  

III - requerer, analisar o desenvolvimento e homologar artefatos de programação computacional, 

referentes à estrutura e aos serviços prestados pelo CTF/APP; 

  

IV - analisar demandas e propor a criação, alteração e exclusão de atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais no sistema do CTF/APP, assegurada a integralidade 

das categorias e descrições do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981; 

  

V - emitir Notas Técnicas de uniformização de enquadramento de atividades; 

  

VI - propor os procedimentos administrativos relativos ao cadastramento de ofício, ao enquadramento 

de atividade potencialmente poluidora e de enquadramento de porte; 

  

VII - analisar as demandas técnico normativas das Superintendências e dos gestores dos serviços 

vinculados ao CTF/APP, de acordo com as competências previstas no Regimento Interno do Ibama; e 

  

VIII - controlar o acesso de servidores públicos responsáveis pelo registro, auditagem e consulta de 

atos cadastrais no CTF/APP, de acordo com as competências previstas no Regimento Interno do 

Ibama. 

  

§ 1º Sob requerimento junto à COAQP, será disponibilizada consulta ao CTF/APP ao órgão da 

Administração interessado na habilitação dos respectivos servidores. 

  

§ 2º Usuários internos da Administração Distrital ou Estadual, no âmbito dos respectivos Acordos de 

Cooperação Técnica, poderão realizar atos cadastrais da Administração previstos no art. 11, sob 

requerimento aprovado pela COAQP e na forma de regulamento a ser proposto pela COAQP e pelos 

Setores de Cadastro das Superintendências do Ibama. 

  



§ 3º Para fins de aplicação do § 1º, consideram-se interessados os destinatários do Decreto nº 7.746, 

de 5 de junho de 2012, bem como Agências Reguladoras, conselhos de fiscalização de profissionais 

liberais e órgãos de arrecadação e de meio ambiente em qualquer nível da Administração. 

  

Art. 8º. Compete às Superintendências, no âmbito de suas respectivas jurisdições: 

  

I - acompanhar a execução de Acordos de Cooperação Técnica referentes ao CTF/APP; 

  

II - propor junto ao Ibama a criação de mecanismos, fóruns, câmaras técnicas e instâncias de 

harmonização técnico-normativa do CTF/APP; e 

  

III - executar normas e procedimentos de uniformização decorrentes desta Instrução Normativa. 

  

Art. 9º. Compete aos Setores de Cadastro, no âmbito das Superintendências: 

  

I - analisar solicitações de usuários externos referentes ao CTF/APP, conforme orientações emanadas 

da Diretoria de Qualidade Ambiental; 

  

II - proceder o registro dos atos cadastrais da Administração, exceto a modificação dos dados de 

porte; 

  

III - realizar auditagem, de ofício ou no interesse da pessoa inscrita, dos dados do CTF/APP; 

  

IV - comunicar ao setor competente, para apuração, a ocorrência de infrações administrativas e 

fiscais, nos termos das normativas vigentes, bem como aos Setores de Arrecadação a identificação de 

não conformidade de declaração de porte; 

  

V - habilitar os demais servidores da respectiva Superintendência e os servidores das demais Unidades 

do Ibama no Estado, como usuários internos do CTF/APP, conforme regras emanadas da Diretoria de 

Qualidade Ambiental; e 

  

VI - emitir notificações administrativas, concernentes às atividades de auditagem do CTF/APP. 

  

§ 1º Caberá aos Setores de Cadastro e, supletivamente, à COAQP, efetuar o cadastramento de ofício. 



  

§ 2º A habilitação de servidor como usuário interno do CTF/APP implica em declaração expressa e sob 

as penas da Lei, por parte daquele, da inexistência de impeditivo legal advindo de habilitação anterior 

como usuário externo do CTF/APP, especialmente quanto às vedações da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, e alterações. 

  

§ 3º Aplica-se o parágrafo anterior aos servidores de outros entes públicos para os quais seja 

concedida a habilitação de usuário interno do CTF/APP. 

  

CAPÍTULO III 

DA INSCRIÇÃO E DOS ATOS CADASTRAIS 

  

Art. 10º. São obrigadas à inscrição no CTF/APP as pessoas físicas e jurídicas que se dediquem, isolada 

ou cumulativamente: 

  

I - a atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, nos termos do art. 

2º, inciso I; 

  

II - à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio 

ambiente; 

  

III - à extração, produção, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da fauna e flora. 

  

Parágrafo único. A inscrição no CTF/APP de pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem as atividades 

mencionadas no caput é condição técnica obrigatória para o acesso aos serviços do Ibama por meio da 

Internet, incluindo autorizações, licenças, declarações, entrega de relatórios e similares. 

  

Art. 11º. São atos cadastrais do CTF/APP: 

  

I - a inscrição; 

  

II - a modificação dos dados de identificação, de atividades e de porte; e 

  

III - a modificação da situação cadastral da pessoa inscrita. 



  

Parágrafo único. Os Setores de Arrecadação, no âmbito das Superintendências do Ibama, realizarão as 

atualizações de porte, quando devidas, nos sistemas corporativos do Ibama. 

  

Art. 12º. Quando exigível e na forma de Instruções Normativas do Ibama, a inscrição no CTF/APP não 

desobriga a pessoa inscrita: 

  

I - da inscrição no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, nos termos do art. 

17, inciso I, da Lei nº 6.938, de 1981; 

  

II - da entrega de relatórios anuais, nos termos do art. 17-C, § 1º, da Lei nº 6.938, de 1981; 

  

III - do cumprimento de obrigações tributárias, principais e acessórias, nos termos do art. 17-I, da Lei 

nº 6.938, de 1981; 

  

IV - da inscrição em outros cadastros, de declarações e relatórios previstos em legislação ambiental 

específica. 

  

Art. 13º. A inscrição das pessoas obrigadas ao CTF/APP será realizada no sítio do Ibama na Internet. 

  

Art. 14º. A cada pessoa inscrita corresponderá um número de inscrição no CTF/APP. 

  

Parágrafo único. Para as pessoas físicas e jurídicas passíveis de inscrição no CTF/APP e no Cadastro 

Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental haverá apenas um número de inscrição. 

  

Art. 15º. São dados obrigatórios da inscrição no CTF/APP: 

  

I - identificação da pessoa inscrita e do declarante, constando, no mínimo, de: 

  

a) CPF, nome, endereço, data de nascimento e endereço de correio eletrônico da pessoa física; 

  

b) CPF e nome do responsável legal da pessoa jurídica; 

  



c) CNPJ, nome, endereço do estabelecimento e endereço de correio eletrônico da pessoa jurídica. 

  

II - atividades potencialmente poluidoras desenvolvidas; 

  

III - data de início de atividades desenvolvidas; e 

  

IV - no caso de pessoa jurídica, coordenadas geográficas e declaração de porte. 

  

Parágrafo único. Havendo omissão de qualquer dos dados, o registro não será concluído. 

  

Art. 16º. A inscrição de pessoa jurídica no CTF/APP observará: 

  

I - um número de inscrição por CNPJ; 

  

II - a inscrição prévia e regular do respectivo responsável legal e do declarante como pessoa física; 

  

III - a inscrição individualizada do estabelecimento matriz e de cada estabelecimento filial, se houver; 

e 

  

IV - a declaração de todas as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 

ambientais desenvolvidas, por inscrição, nos termos do Anexo I. 

  

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o disposto na Instrução Normativa da Receita Federal 

do Brasil nº 1.183, de 19 de agosto de 2011, e alterações. 

  

Art. 17º. Para fins de comprovação do início da atividade de pessoa jurídica, poderá ser utilizada a 

data da licença ambiental de operação ou documento equivalente, ou ainda: 

  

I - data de abertura do CNPJ na Receita Federal do Brasil; 

  

II - data de abertura de inscrição na Fazenda Estadual; ou 

  



III - data de registro dos documentos relativos à sua constituição na Junta Comercial. 

  

§ 1º A data de efetivo início da atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais 

poderá ser posterior àquela de constituição da pessoa jurídica, desde que devidamente comprovado 

documentalmente. 

  

§ 2º Outros tipos de documentos que permitam comprovar a data de efetivo início de atividade 

poderão ser objeto de análise. 

  

Art. 18º. A pessoa inscrita responde, na forma da lei: 

  

I - pelo respectivo acesso ao CTF/APP; 

  

II - pela guarda e uso da senha e de dados de segurança para acesso aos sistemas do Ibama; 

  

III - pela veracidade das informações declaradas; 

  

IV - pela atualização das informações declaradas; e 

  

V - pelas informações complementares e de regularização advindas da inscrição de ofício, nos termos 

do art. 19. 

  

Parágrafo único. A indicação de preposto para a prática de atos cadastrais junto ao CTF/APP não elide 

a responsabilidade originária da pessoa inscrita. 

  

Art. 19º. O Ibama inscreverá de ofício, no CTF/APP, a pessoa física e jurídica que não proceda à devida 

inscrição, nos termos do art. 10. 

  

Art. 20º. Para os atos cadastrais de ofício, o Ibama poderá consultar outros bancos de dados oficiais. 

  

Art. 21º. A pessoa inscrita poderá modificar sua inscrição no CTF/APP, no que se refere a: 

  

I - alteração de dados de identificação; 



  

II - inclusão, exclusão e retificação de dados de atividade; 

  

III - inclusão, exclusão e retificação de dados de porte; e 

  

IV - alteração da situação cadastral. 

  

Art. 22º. A Administração, de ofício ou no interesse da pessoa inscrita, modificará a inscrição do 

CTF/APP por meio da: 

  

I - alteração de nome, endereço e data de constituição da pessoa inscrita e dados do responsável 

legal; 

  

II - inclusão, exclusão e retificação de dados de atividades; 

  

III - inclusão, exclusão e retificação de dados de porte; e 

  

IV - alteração da situação cadastral da pessoa inscrita. 

  

§ 1º Nos casos em que a pessoa inscrita, por razões técnicas ou outras, tiver que solicitar a 

modificação dos dados do CTF/APP, o requerimento será feito por meio de formulário próprio, 

disponível no sítio eletrônico do Ibama, acompanhado necessariamente dos documentos 

comprobatórios, conforme o tipo de solicitação, sob pena de não conhecimento do pedido. 

  

§ 2º As solicitações de modificação dos dados do CTF/APP, por meio de preposto, serão acompanhadas 

de procuração com discriminação de poderes específicos, prazo de validade não superior a dois anos e, 

no caso de instrumento particular, com firma reconhecida. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS SITUAÇÕES CADASTRAIS 

  

Art. 23º. São situações cadastrais do CTF/APP: 

  



I - Ativo; 

  

II - Encerramento de Atividades; 

  

III - Cadastramento Indevido; 

  

IV - Suspenso para Averiguações; e 

  

V - Cadastramento de Ofício. 

  

Art. 24º. A inscrição no CTF/APP enquadra-se na situação de Encerramento de Atividades quando a 

pessoa inscrita declarar a data de término de todas as atividades vinculadas à inscrição ou em razão 

de auditagem feita pelo Ibama, mediante documentação comprobatória do efetivo encerramento das 

atividades, nos termos do art. 25. 

  

Art. 25º. Para fins de comprovação do término da atividade de pessoa jurídica, poderá ser utilizada a 

data de: 

  

I - baixa de inscrição de CNPJ na Receita Federal do Brasil; 

  

II - baixa de inscrição na Fazenda Estadual; 

  

III - baixa de registro na Junta Comercial; ou 

  

IV - contrato social alterado e atualizado em decorrência de fusão, incorporação ou cisão, devidamente 

registrado na Junta Comercial. 

  

Parágrafo único. Outros tipos de documentos que permitam comprovar a data de término da atividade 

poderão ser objeto de análise. 

  

Art. 26º. Para fins de comprovação do término de atividade de pessoa física, poderá ser utilizada a 

data de: 

  



I - óbito; ou 

  

II - outros tipos de documentos que permitam comprovar a data de término das atividades. 

  

Art. 27º. A situação de Encerramento de Atividades, de ofício ou no interesse da pessoa inscrita, não 

desobriga seus responsáveis e sucessores legais das obrigações ambientais e tributárias constituídas 

antes da data de término declarada e, no caso de procedimento de ofício, da data de término auditada. 

  

§ 1º A pessoa inscrita que declarar o encerramento e, posteriormente, reativar as atividades, é 

ambientalmente responsável durante todo o tempo, seja em razão de guarda de equipamentos, 

máquinas e substâncias sujeitas a controle ambiental ou em razão da constatação de danos 

ambientais. 

  

§ 2º Em caso de reativação de atividade prevista no § 1º, será considerada, para efeito de registro e 

entrega de relatórios e demais obrigações, a data de início da atividade declarada no sistema. 

  

§ 3º A Administração, de ofício, poderá modificar e excluir registros de data de início e de término de 

atividades declaradas, quando se constatar, por auditagem, inconsistência de dados. 

  

Art. 28º. Ao encerrar todas as suas atividades no sistema, a pessoa inscrita deverá declarar o 

encerramento da inscrição no CTF/APP. 

  

§ 1º Quando houver pendência de entrega do relatórios anual do § 1º do art. 17-C da Lei nº 6.938, 

de 1981, a pessoa inscrita deverá efetivar a entrega nos prazos regulamentares, antes de declarar o 

encerramento da inscrição no CTF/APP. 

  

§ 2º A pessoa que encerrar atividade no CTF/APP deverá manter em seu poder todos os documentos 

probatórios. 

  

Art. 29º. A inscrição no CTF/APP enquadra-se na situação cadastral de Cadastramento Indevido 

quando a pessoa declara atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, 

apesar de nunca ter realizado tal atividade. 

  

Art. 30º. A inscrição no CTF/APP enquadra-se na situação de Suspenso para Averiguações quando, de 

ofício ou a pedido de pessoa interessada, se verificarem indícios de irregularidade e de inconsistência 

de dados, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis. 



  

Art. 31º. A inscrição no CTF/APP enquadra-se na situação de Cadastramento de Ofício quando 

realizado pela Administração. 

  

Parágrafo único. A situação de Cadastramento de Ofício será substituída pela situação de Ativo quando 

a pessoa inscrita regularizar os dados cadastrais nos termos do art. 15. 

  

CAPÍTULO V 

DO ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE 

RECURSOS AMBIENTAIS 

  

Art. 32º. O enquadramento é declarado pela pessoa inscrita no momento do seu cadastramento no 

CTF/APP, sujeito à auditagem do Ibama. 

  

Parágrafo único. Para o enquadramento das atividades por ela exercidas, as pessoas físicas e jurídicas 

utilizarão as Categorias e Descrições do Anexo I. 

  

Art. 33º. Para a implementação do art. 4º, inciso III, o Ibama criará novas categorias e descrições, 

redigidas em conformidade com a norma que motivou a sua criação, e, no que couber, com base na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 

  

§ 1º As categorias e descrições devem referir-se a atividades, e não a pessoas ou objetos. 

  

§ 2º As categorias e descrições devem referir-se, exclusivamente, a atividades potencialmente 

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais e obrigadas à inscrição no CTF nos termos do art. 10. 

  

§ 3º Poderão ser criadas novas descrições vinculadas a atividades contidas no Anexo VIII da Lei nº 

6.938, de 1981, para atender a necessidades de melhoria do controle e fiscalização da atividade e da 

visualização das pessoas que a exercem. 

  

§ 4º Na hipótese do § 3º, a nomenclatura da nova atividade será composta da reprodução literal da 

descrição do Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, seguida de hífen e do detalhe especificativo, com 

idêntico grau de potencial poluidor. 

  



§ 5º O grau do potencial poluidor e utilizador de recursos ambientais, para as atividades criadas após 

a publicação desta Instrução Normativa e não vinculadas aos Anexos VIII e IX da Lei nº 6.938, de 

1981, será definido mediante análise técnica consubstanciada na norma correspondente. 

  

Art. 34º. As Instruções Normativas de alterações do Anexo I, além de publicadas no Diário Oficial da 

União, serão publicizadas no sítio eletrônico do Ibama e na intranet institucional. 

  

CAPÍTULO VI 

DA DECLARAÇÃO DE PORTE ECONÔMICO 

  

Art. 35º. A pessoa jurídica declarará no CTF/APP um dos seguintes tipos de porte, referente a cada 

ano declarado: 

  

I - com fins lucrativos; 

  

II - entidade pública; 

  

III - sem fins lucrativos - entidade beneficente de assistência social, denominada de filantrópica 

pelaLei nº 6.938, de 1981; ou 

  

IV - sem fins lucrativos - não certificada como entidade beneficente de assistência social. 

  

§ 1º Na hipótese do inciso III e para fins de aplicação do art. 17-F da Lei nº 6.938, de 1981, a 

pessoa jurídica deverá inserir no CTF/APP cópia digital do Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social - CEBAS, declarando o número do CEBAS, data de emissão e de validade. 

  

§ 2º As entidades sem fins lucrativos especificadas no inciso IV equiparam-se àquelas com fins 

lucrativos, para declaração de porte. 

  

Art. 36º. A pessoa jurídica especificada nos incisos I e IV do art. 35 deverá declarar o porte econômico 

conforme receita bruta anual, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, e, no que couber, do artigo 17-D, da Lei nº 6.938, de 1981, e alterações. 

  

Parágrafo único. Para os anos anteriores à vigência das normas mencionadas no caput, o porte será 

declarado conforme a legislação vigente à época. 



  

CAPÍTULO VII 

DAS CERTIDÕES DO CTF/APP 

  

Art. 37º. A existência de Comprovante de Inscrição ativo certifica a condição de pessoa inscrita no 

CTF/APP, havendo declaração de dados nos termos do art. 15. 

  

Art. 38º. A emissão do Certificado de Regularidade certifica que os dados da pessoa inscrita estão em 

conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as 

atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio dos sistemas vinculados ao 

CTF/APP. 

  

§ 1º O Certificado de Regularidade poderá certificar outros dados declarados por força de normativas 

ambientais específicas e do exercício de controle pelas instituições ambientais. 

  

§ 2º O Certificado de Regularidade terá validade de três meses, a contar da data de sua emissão e 

conterá o número do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou razão social, as atividades declaradas que 

estão ativas, a data de emissão, a data de validade e chave de identificação eletrônica. 

  

Art. 39º. A emissão de Certificado de Regularidade dependerá de Comprovante de Inscrição ativo e de 

não haver outros impeditivos por descumprimento de obrigações cadastrais e prestação de 

informações ambientais previstas em Leis, Resoluções do CONAMA, Portarias e Instruções Normativas 

do IBAMA e nos termos do Anexo II. 

  

Parágrafo único. A prestação de serviços pelo IBAMA às pessoas físicas e jurídicas, quanto à emissão 

de licenças, autorizações, registros e outros similares, fica condicionada à verificação de regularidade 

de que trata o caput desse artigo. 

  

Art. 40º. A pessoa inscrita deverá emitir novo Comprovante de Inscrição, sob cancelamento do 

anterior, nas modificações previstas nos incisos de I a III do art. 21. 

  

Art. 41º. As certidões emitidas pelo CTF/APP não desobrigam a pessoa inscrita de obter licenças, 

autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, 

estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades. 

  

CAPÍTULO VIII 



DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS 

  

Art. 42º. Serão instruídas em processo apenas as solicitações de alteração de dados cadastrais que 

atenderem o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 22. 

  

Parágrafo único. Na hipótese de indeferimento de solicitação de pessoa inscrita, diretamente ou por 

meio de prepostos e sucessores legais, o interessado será notificado sob prazo de vinte dias para 

impugnação do indeferimento. 

  

Art. 43º. A motivação do indeferimento poderá consistir em declaração de concordância com 

fundamentos de anteriores normas, resoluções e pareceres técnicos, Notas Técnicas da Diretoria de 

Qualidade Ambiental, decisões administrativas, Orientações Jurídicas Normativas da PFE/Ibama e 

decisões judiciais, que, neste caso, serão parte integrante do ato. 

  

Art. 44º. As pessoas físicas e jurídicas obrigadas à inscrição no CTF/APP que não efetuarem seu 

registro estarão sujeitas às sanções previstas no art. 76 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 

2008, sem prejuízo de sanções cabíveis de ordem tributária. 

  

Art. 45º. Independente de situação cadastral, a pessoa inscrita, diretamente ou por meio de prepostos 

e sucessores legais, estará sujeita à aplicação de sanção referente às condutas descritas no art. 82 

do Decreto nº 6.514, de 2008. 

  

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

  

Art. 46º. A partir de 1º de julho de 2013, as pessoas inscritas no CTF/APP deverão realizar o 

recadastramento obrigatório, atualizando e confirmando os dados cadastrais, nos termos do art. 15 e 

nos seguintes prazos: 

  

I - até 30 de setembro de 2013: todas as pessoas inscritas usuárias do sistema Documento de Origem 

Florestal - DOF e as pessoas jurídicas de porte grande, bem como suas respectivas pessoas físicas 

inscritas como responsável legal (dirigente); 

  

II - até 31 de dezembro de 2013: as pessoas jurídicas de porte médio e as entidades sem fins 

lucrativos não filantrópicas, bem como suas respectivas pessoas físicas inscritas como responsável 

legal (dirigente); 



  

III - até 28 de fevereiro de 2014: as pessoas jurídicas de porte pequeno, microempresas, entidades 

públicas e entidades sem fins lucrativos filantrópicas, bem como suas respectivas pessoas físicas 

inscritas como responsável legal (dirigente); e 

  

IV - até 31 de dezembro de 2013: as pessoas físicas inscritas que não se enquadram na condição de 

responsável legal (dirigente) de pessoa jurídica. 

  

§ 1º As pessoas inscritas que não atenderem aos prazos estabelecidos neste artigo, terão a situação 

cadastral alterada para Suspenso para Averiguações, sem prejuízo de outras medidas cabíveis 

decorrentes de auditagem. 

  

§ 2º Considera-se o porte referido nos incisos I e II aquele declarado para o exercício de 2012. 

  

§ 3º Considera-se o porte referido no inciso III aquele declarado para o exercício de 2013. 

  

§ 4º As pessoas jurídicas que, na data de publicação desta Instrução Normativa, não tenham 

procedido à declaração de porte sujeitam-se a impeditivo de emissão de Certificado de Regularidade, 

bem como à alteração da situação cadastral para Suspenso para Averiguações no prazo limite do 

inciso II, independente do porte efetivo a ser declarado. 

  

§ 5º Na hipótese de pessoa inscrita que venha fazer o acesso ao CTF/APP por meio de certificação 

digital, o recadastramento será prévio e independente dos prazos deste artigo. 

  

Art. 47º. As pessoas inscritas nas atividades constantes do Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 

2009, que tiveram sua redação alterada por esta Instrução Normativa, passam a ser inscritas 

conforme o quadro do Anexo I. 

  

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 48º. A Instrução Normativa nº 184, de 17 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

  

"Art. 7º ..... 



  

Inscrição do empreendedor no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, na categoria Gerenciamento de Projetos sujeitos a 

licenciamento ambiental federal." (NR) Acesso ao Portal de Serviços - Licenciamento Ambiental pelo 

empreendedor, utilizando seu número de CNPJ e sua senha emitida pelo CTF - e atividade relacionada 

ao licenciamento ambiental, e com inscrição atualizada. 

  

..... 

  

§ 4º A inscrição no CTF/APP não desobriga o empreendedor, nem demais terceiros vinculados ao 

projeto, da inscrição no Cadastro Técnico de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - 

CTF/AIDA, quando exigível. 

  

Art. 31-A. Emitida a Licença de Instalação - LI, o empreendedor declarará as atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais desenvolvidas, na forma de normativa 

vigente do CTF/APP. 

  

Parágrafo único. As atividades referentes à LI emitida deverão ser declaradas por estabelecimento 

filial, quando a esse corresponder a instalação do empreendimento. 

  

Art. 35-A. Emitida a Licença de Operação - LO, o empreendedor atualizará, no que couber, a 

declaração de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais 

desenvolvidas. 

  

Parágrafo único. As atividades referentes à LO emitida deverão ser declaradas por estabelecimento 

filial, quando a esse corresponder a operação do empreendimento. 

  

Art. 49º. A Instrução Normativa nº 17, de 30 de dezembro de 2011, republicada em 20 de abril de 

2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

  

"Art. 5º ..... 

  

§ 4º O Setor de Arrecadação será comunicado da existência de não-conformidade de dado cadastral 

relativo ao porte, verificada em auditagem realizada pelo Setor de Cadastro." 

  

"Art. 23. ..... 



  

§ 4º Para fins de lançamento do crédito tributário, a retificação da declaração junto ao Cadastro 

Técnico Federal - CTF por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só 

produzirá efeitos mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento." 

(NR) 

  

§ 5º Nos casos de modificação de dado cadastral efetuada pelo Setor de Cadastro, que implique em 

redução ou extinção de crédito tributário, o Setor de Cadastro deverá comunicar ao Setor de 

Arrecadação da respectiva Superintendência. 

  

"Art. 29. ..... 

  

II - nos casos em que ausente a inscrição no Cadastro Técnico Federal, o lançamento de ofício se dará 

na forma do inciso I, mas deverá ser acompanhado de inscrição no CTF de ofício, expedindo-se 

comunicação ao Setor de Cadastro para proceder a referida inscrição e adotando-se as providências 

mencionadas no art. 24." (NR) 

  

Art. 50º. A Instrução Normativa nº 8, de 3 de setembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

  

"Art. 7º Os recicladores de pilhas e baterias devem se inscrever no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme categoria e 

descrição de atividades, nos termos da normativa vigente." (NR) 

  

"Art. 9º. Observada a legislação de transportes vigente, o transporte das pilhas e baterias usadas ou 

inservíveis das quais trata esta Instrução Normativa deverá ser efetuado por pessoa física ou jurídica, 

inscrita no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 

Recursos Ambientais." (NR) 

  

Art. 51º. A Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

  

"Art. 3º O registro no Cadastro citado no Artigo 1º será feito via internet no endereço eletrônico: 

  

http://www.ibama.gov.br." (NR) 

  



"Art. 20. Ficam aprovados os Anexos I e IV, que fazem parte integrante da presente Instrução 

Normativa." (NR) 

  

Art. 52º. Ficam revogados: 

  

I - os arts. 2º, 7º, 8º, 9º, 11, 12, 14, 17 e 18, e os ANEXOS II e III, todos da Instrução Normativa 

nº 31, de 3 de dezembro de 2009; 

  

II - a Instrução Normativa nº 10, de 6 de outubro de 2010; 

  

III - a Instrução Normativa nº 7, de 7 de julho de 2011; 

  

IV - o Anexo II da Instrução Normativa nº 8, de 3 de setembro de 2012. 

  

Art. 53º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

VOLNEY ZANARDI JÚNIOR 

  

ANEXO I 

  

TABELA DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS 

Legenda de cobrança de TCFA: 

SIM - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981; 

SIM* - conforme Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, com especificação descritiva; 

NÃO - descrições não vinculadas ao Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, mas sujeitas à inscrição no CTF/APP, por força de 

legislação ambiental. 

CATEGORIA CÓDIGO DESCRIÇÃO TCFA 

Extração e Tratamento de 1 - 1 Pesquisa mineral com guia de utilização SIM 



1 - 2 
Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem 

beneficiamento 
SIM 

1 - 3 Lavra subterrânea com ou sem beneficiamento SIM 

1 - 4 Lavra garimpeira SIM 

1 - 5 Perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural SIM 

1 - 6 Pesquisa mineral sem guia de utilização NÃO 

Minerais 

1 - 7 Lavra garimpeira - uso de mercúrio metálico SIM* 

2 - 1 
Beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a 

extração 
SIM 

Indústria de Produtos 

Minerais Não Metálicos 

2 - 2 

Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos 

tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, 

amianto, vidro e similares 

SIM 

3 - 1 Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos. SIM 

3 - 2 

Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, 

relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive 

galvanoplastia 

SIM 

3 - 3 
Metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e 

secundárias, inclusive ouro 
SIM 

3 - 4 
Produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos 

com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia 
SIM 

3 - 5 Relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas SIM 

Indústria Metalúrgica 

3 - 6 Produção de soldas e anodos SIM 



3 - 7 Metalurgia de metais preciosos SIM 

3 - 8 Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas SIM 

3 - 9 
Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de 

superfície, inclusive galvanoplastia 
SIM 

3 - 10 
Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos 

com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia 
SIM 

3 - 11 
Têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, 

tratamento de superfície 
SIM 

3 - 12 
Metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e 

secundárias, inclusive ouro - uso de mercúrio metálico 
SIM* 

4 - 1 
Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e 

acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície 
SIM 

Indústria Mecânica 

4 - 2 

Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e 

acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície - 

fabricação de motosserras 

SIM* 

5 - 1 Fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores SIM 

5 - 2 
Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para 

telecomunicação e informática 
SIM 

Indústria de Material 

Elétrico, Eletrônico e 

Comunicações 

5 - 3 Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos SIM 

6 - 1 
Fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, 

peças e acessórios 
SIM 

6 - 2 Fabricação e montagem de aeronaves SIM 

Indústria de Material de 

Transporte 

6 - 3 Fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes SIM 



7 - 1 Serraria e desdobramento de madeira SIM 

7 - 2 Preservação de madeira SIM 

7 - 3 
Fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada 

e compensada 
SIM 

7 - 4 Fabricação de estruturas de madeira e móveis SIM 

7 - 5 Preservação de madeira - usina, sob pressão SIM* 

7 - 6 Preservação de madeira - usina piloto, pesquisa SIM* 

Indústria de Madeira 

7 - 7 Preservação de madeira - usina, sem pressão SIM* 

8 - 1 Fabricação de celulose e pasta mecânica SIM 

8 - 2 Fabricação de papel e papelão SIM Indústria de Papel e Celulose 

8 - 3 
Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e 

fibra prensada 
SIM 

9 - 1 Beneficiamento de borracha natural SIM 

9 - 3 Fabricação de laminados e fios de borracha SIM 

9 - 4 
Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de 

borracha, inclusive látex 
SIM 

9 - 5 Fabricação de câmara de ar SIM 

9 - 6 Fabricação de pneumáticos SIM 

Indústria de Borracha 

9 - 7 Recondicionamento de pneumáticos SIM 



10 - 1 Secagem e salga de couros e peles SIM 

10 - 2 Curtimento e outras preparações de couros e peles SIM 

10 - 3 Fabricação de artefatos diversos de couros e peles SIM 

Indústria de Couros e Peles 

10 - 4 Fabricação de cola animal SIM 

11 - 1 
Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e 

sintéticos 
SIM 

11 - 2 Fabricação e acabamento de fios e tecidos SIM 

11 - 3 
Tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do 

vestuário e artigos diversos de tecidos 
SIM 

Indústria Têxtil, de 

Vestuário, Calçados e 

Artefatos de Tecidos 

11 - 4 Fabricação de calçados e componentes para calçados SIM 

12 - 1 Fabricação de laminados plásticos SIM 
Indústria de Produtos de 

Matéria Plástica 

12 - 2 Fabricação de artefatos de material plástico SIM 

Indústria do Fumo 13 - 1 
Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades 

de beneficiamento do fumo 
SIM 

14 - 1 Usinas de produção de concreto SIM 

Indústrias Diversas 

14 - 2 Usinas de produção de asfalto SIM 

15 - 1 Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos SIM 

15 - 2 
Fabricação de produtos derivados do processamento de 

petróleo, de rochas betuminosas e da madeira 
SIM 

Indústria Química 

15 - 3 Fabricação de combustíveis não derivados de petróleo SIM 



15 - 4 

Produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos 

essenciais, vegetais e produtos similares, da destilação da 

madeira 

SIM 

15 - 5 
Fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e 

de borracha e látex sintéticos 
SIM 

15 - 6 
Fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para 

caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos 
SIM 

15 - 7 
Recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e 

animais 
SIM 

15 - 8 
Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e 

sintéticos 
SIM 

15 - 9 
Fabricação de preparados para limpeza e polimento, 

desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas 
SIM 

15 - 10 
Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, 

impermeabilizantes, solventes e secantes 
SIM 

15 - 11 Fabricação de fertilizantes e agroquímicos SIM 

15 - 12 Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários SIM 

15 - 13 Fabricação de sabões, detergentes e velas SIM 

15 - 14 Fabricação de perfumarias e cosméticos SIM 

15 - 15 Produção de álcool etílico, metanol e similares SIM 

15 - 17 
Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - 

fabricação de preservativos de madeira 
SIM* 

15 - 18 Fabricação de produtos derivados do processamento de SIM* 



petróleo - Resolução CONAMA nº 362/2005 

15 - 19 Produção de óleos - Resolução CONAMA nº 362/2005 SIM* 

15 - 20 
Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - 

uso de mercúrio metálico 
SIM* 

15 - 21 

Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - 

fabricação, formulação e /ou manipulação de produtos 

remediadores físico-químicos 

SIM* 

15 - 22 

Fabricação de preparados para limpeza e polimento, 

desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas - saneantes 

de uso domissanitário 

SIM* 

16 - 1 
Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos 

alimentares 
SIM 

16 - 2 
Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados 

de origem animal 
SIM 

16 - 3 Fabricação de conservas SIM 

16 - 4 Preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados SIM 

16 - 5 Beneficiamento e industrialização de leite e derivados SIM 

16 - 6 Fabricação e refinação de açúcar SIM 

16 - 7 Refino e preparação de óleo e gorduras vegetais; SIM 

16 - 8 
Produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para 

alimentação; 
SIM 

Indústria de Produtos 

Alimentares e Bebidas 

16 - 9 Fabricação de fermentos e leveduras SIM 



16 - 10 
Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados 

para animais 
SIM 

16 - 11 Fabricação de vinhos e vinagre SIM 

16 - 12 Fabricação de cervejas, chopes e maltes SIM 

16 - 13 
Fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem como 

engarrafamento e gaseificação e águas minerais 
SIM 

16 - 14 Fabricação de bebidas alcoólicas SIM 

16 - 15 
Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados 

de origem animal - fauna silvestre 
SIM* 

16 - 16 Fabricação e/ou manipulação de produtos bioestimuladores NÃO 

17 - 1 Produção de energia termoelétrica SIM 

17 - 2 
Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 

sólidos 
SIM 

17 - 3 
Disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e 

suas embalagens usadas e de serviço de saúde e similares 
SIM 

17 - 4 
Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos 

sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas 
SIM 

17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos dágua SIM 

17 - 6 Recuperação de áreas contaminadas ou degradadas SIM 

Serviços de Utilidade 

17 - 7 
Interceptores, emissários, estação elevatória e tratamento de 

esgoto sanitário 
NÃO 



17 - 8 Estações de tratamento de água NÃO 

17 - 9 Transmissão de energia elétrica NÃO 

17 - 10 Geração de energia hidrelétrica NÃO 

17 - 11 Irradiação para esterilização, descontaminação e modificação NÃO 

17 - 12 Aplicação de agrotóxicos e afins NÃO 

17 - 13 
Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 

sólidos - pneumáticos inservíveis 
SIM* 

17 - 15 
Prestação de serviços de controle de pragas domésticas com 

aplicação de produtos químicos 
NÃO 

17 - 17 Distribuição de energia elétrica NÃO 

17 - 20 
Controle mecânico, químico e biológico e destinação de 

plantas aquáticas 
NÃO 

17 - 52 Geração de energia eólica NÃO 

17 - 53 
Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 

sólidos - destinação de pilhas e baterias 
SIM* 

17 - 56 
Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 

sólidos - substância controlada pelo Protocolo de Montreal 
SIM* 

17 - 57 

Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 

sólidos - operações de recuperação e aproveitamento 

energético de resíduos sólidos 

SIM* 

17 - 58 
Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 

sólidos - operações de disposição final de resíduos sólidos 
SIM* 



17 - 59 
Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 

sólidos - operações de tratamento de resíduos sólidos 
SIM* 

18 - 1 Transporte de cargas perigosas SIM 

18 - 2 Transporte por dutos SIM 

18 - 3 Marinas, portos e aeroportos SIM 

18 - 4 
Terminais de minério, petróleo e derivados e produtos 

químicos 
SIM 

18 - 5 Depósitos de produtos químicos e produtos perigosos SIM 

18 - 6 Comércio de combustíveis e derivados de petróleo SIM 

18 - 7 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos SIM 

18 - 8 
Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - 

mercúrio metálico 
SIM* 

18 - 10 

Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - 

produtos e substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal, 

inclusive importação e exportação 

SIM* 

18 - 11 Transporte de produtos florestais NÃO 

18 - 13 
Comércio de produtos químicos e produtos perigosos -

 Resolução CONAMA nº 362/2005 
SIM* 

18 - 14 
Transporte de cargas perigosas - Resolução CONAMA nº 

362/2005 
SIM* 

Transporte, Terminais, 

Depósitos e Comércio 

18 - 15 Transporte ferroviário NÃO 



18 - 17 

Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - 

titularidade de registro de substâncias químicas perigosas para 

comercialização de forma direta ou indireta 

SIM* 

18 - 18 
Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - 

fertilizantes 
SIM* 

18 - 19 
Importação de eletrodoméstico - Resolução CONAMA nº 

20/1994 
NÃO 

18 - 20 Transporte de cargas perigosas - Protocolo de Montreal SIM* 

18 - 21 Operação de rodovia NÃO 

18 - 22 Operação de hidrovia NÃO 

18 - 25 Aeródromos, exceto aeroportos NÃO 

18 - 27 Transporte aquaviário NÃO 

18 - 54 Comércio de combustíveis e derivados de petróleo - Gás GLP SIM* 

18 - 63 Transporte de carga perigosa - marítimo SIM* 

18 - 64 
Titularidade de registro e/ou importador de produtos 

remediadores 
NÃO 

18 - 66 
Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - 

agrotóxicos, seus componentes e afins 
SIM* 

18 - 67 Comércio de motosserra NÃO 

18 - 68 Importação de motosserra NÃO 

18 - 69 Importação de veículos para uso próprio NÃO 



18 - 70 Importação de pneus e similares NÃO 

18 - 74 
Transporte de cargas perigosas - transporte de resíduos 

controlados ou perigosos 
SIM* 

18 - 75 
Comércio de produtos químicos e perigosos - importação de 

baterias para comercialização de forma direta ou indireta 
SIM* 

18 - 76 

Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 

sólidos - reciclagem de resíduos sólidos, exceto recuperação e 

aproveitamento energético 

SIM* 

18 - 77 
Importação de resíduos controlados - Resolução CONAMA 

nº 452/2012 
NÃO 

18 - 78 Importação para fins comerciais de veículos automotores NÃO 

Turismo 19 - 1 Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos. SIM 

20 - 1 Silvicultura SIM 

20 - 2 
Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos 

florestais 
SIM 

20 - 4 
Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica 

e de fauna silvestre 
SIM 

20 - 5 Utilização do patrimônio genético natural SIM 

20 - 6 Exploração de recursos aquáticos vivos SIM 

20 - 9 Consumo de madeira, lenha ou carvão vegetal NÃO 

Uso de Recursos Naturais 

20 - 10 Centro de triagem da fauna silvestre NÃO 



20 - 12 Manutenção de fauna silvestre NÃO 

20 - 13 Criação de passeriformes silvestres nativos NÃO 

20 - 15 Importação ou exportação de fauna silvestre exótica NÃO 

20 - 16 Federações, associações e clubes de criadores de passeriformes NÃO 

20 - 17 Atividade agrícola e pecuária NÃO 

20 - 18 Projetos de assentamento de colonização NÃO 

20 - 19 Promoção de eventos esportivos de pesca amadora NÃO 

20 - 21 Importação ou exportação de fauna nativa brasileira SIM 

20 - 22 Importação ou exportação de flora nativa brasileira SIM 

20 - 24 

Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica 

e de fauna silvestre - comércio de partes produtos e 

subprodutos 

SIM* 

20 - 25 
Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica 

e de fauna silvestre - jardim zoológico 
SIM* 

20 - 26 
Introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento 

genético vegetal e uso na agricultura 
SIM 

20 - 27 Pesca amadora NÃO 

20 - 28 Manejo de fauna exótica invasora NÃO 

20 - 29 Manejo de fauna nativa em desequilíbrio NÃO 

20 - 30 Manejo de fauna sinantrópica NÃO 



20 - 31 Silvicultura - reserva florestal para fins de reposição florestal SIM* 

20 - 32 
Comércio de materiais de construção que comercializa 

subprodutos florestais, até cem metros cúbicos ano 
NÃO 

20 - 33 
Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos 

florestais - comércio atacadista 
SIM* 

20 - 34 
Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos 

florestais - comércio varejista 
SIM* 

20 - 35 

Introdução de espécies geneticamente modificadas 

previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente 

SIM 

20 - 36 
Introdução de espécies exóticas para melhoramento genético 

vegetal e uso na agricultura 
NÃO 

20 - 37 

Uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades 

previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente 

causadoras de significativa degradação do meio ambiente 

SIM 

20 - 41 
Utilização do patrimônio genético natural - coleta de material 

biológico com finalidade científica ou didática 
SIM* 

20 - 42 
Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos 

florestais - instalação e manutenção de empreendimentos 
SIM* 

20 - 43 Manutenção de área protegida NÃO 

20 - 44 Centro de reabilitação da fauna silvestre nativa NÃO 

20 - 45 Criação científica de fauna silvestre para fins de pesquisa NÃO 

20 - 46 Criação científica de fauna silvestre para fins de conservação NÃO 



20 - 47 Manutenção de RPPN NÃO 

20 - 48 
Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica 

e de fauna silvestre - comércio de pescados 
SIM* 

20 - 49 
Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica 

e de fauna silvestre - comércio de peixes ornamentais 
SIM* 

20 - 50 
Comércio de móveis compostos, no todo ou em parte, por 

madeiras de espécies nativas 
NÃO 

20 - 51 
Comércio de móveis compostos, no todo ou em parte, por 

madeiras de espécies exóticas 
NÃO 

20 - 52 

Comércio de móveis compostos, no todo ou em parte, por 

painéis de madeira industrializada, tais como MDF, 

compensado ou aglomerado 

NÃO 

20 - 53 Queima controlada da palha de cana-de-açúcar NÃO 

20 - 54 Exploração de recursos aquáticos vivos - aquicultura SIM* 

20 - 55 
Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - construção de 

edifícios 
NÃO 

20 - 56 
Imóvel rural sem atividade produtiva - exclusivo lazer, APP, 

unidade de conservação e similares 
NÃO 

20 - 57 Formulação e/ou manipulação de produtos biorremediadores NÃO 

20 - 58 Coleção biológica NÃO 

20 - 60 
Silvicultura - florestamento ou reflorestamento com espécies 

nativas 
SIM* 

20 - 61 Silvicultura - florestamento ou reflorestamento com espécies SIM* 



exóticas 

20 - 62 
Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos 

florestais - produção de carvão vegetal em florestas plantadas 
SIM* 

20 - 63 

Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos 

florestais - coleta em florestas nativas de castanhas, látex, 

palmito e produtos não madeireiros 

SIM* 

20 - 64 

Utilização do patrimônio genético natural - flora, fauna, pesca 

e micro-organismos para fins de pesquisa, manipulação e 

alteração genética 

SIM* 

20 - 65 
Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica 

e de fauna silvestre - revenda de animais vivos 
SIM* 

20 - 66 
Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica 

e de fauna silvestre - criação comercial 
SIM* 

20 - 67 
Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos 

florestais - extração de madeira em florestas nativas 
SIM* 

20 - 68 
Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos 

florestais - produção de carvão vegetal em florestas nativas 
SIM* 

20 - 69 
Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - indústria 

alimentícia 
NÃO 

20 - 70 
Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - esmagadora de 

grãos 
NÃO 

20 - 71 
Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - indústria 

siderúrgica 
NÃO 

20 - 72 Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - frigorífico NÃO 

20 - 73 Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - panificadora NÃO 



20 - 74 Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - laticínio NÃO 

20 - 75 
Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - restaurante e 

pizzaria 
NÃO 

20 - 76 Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - hotelaria NÃO 

20 - 77 Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - cerâmica NÃO 

20 - 78 
Consumo de madeira, lenha e carvão vegetal - indústria da 

borracha 
NÃO 

20 - 79 
Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos 

florestais - armazenamento de produtos/subprodutos florestais 
SIM* 

21 - 1 Reparação de aparelhos de refrigeração NÃO 

21 - 3 
Utilização de substâncias controladas pelo Protocolo de 

Montreal 
NÃO 

21 - 4 Análises laboratoriais NÃO 

21 - 5 Experimentação com agroquímicos NÃO 

21 - 24 
Experimentação com agroquímicos - utilização de estação 

experimental 
NÃO 

21 - 25 Análises laboratoriais - uso de mercúrio metálico NÃO 

21 - 26 
Utilização de mercúrio metálico para fins de amalgamação 

dentária 
NÃO 

21 - 27 Uso próprio de motosserra ou para empréstimo a terceiros NÃO 

Outros Serviços 

21 - 28 Instalação de gás natural em veículos automotores - Resolução NÃO 



CONAMA nº 291/2001 

22 - 1 Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos NÃO 

22 - 2 Construção de barragens e diques NÃO 

22 - 3 Construção de canais para drenagem NÃO 

22 - 4 Retificação do curso de água NÃO 

22 - 5 Abertura de barras, embocaduras e canais NÃO 

22 - 6 Transposição de bacias hidrográficos NÃO 

22 - 7 Construção de obras de arte NÃO 

22 - 8 Outras construções NÃO 

Obras civis 

22 - 9 Sondagem e perfuração de poços tubulares (artesianos) NÃO 

23 - 1 Usina hidroelétrica NÃO 

23 - 2 Pequena central hidroelétrica NÃO 

23 - 3 Usina termoelétrica NÃO 

23 - 5 Linha de transmissão NÃO 

23 - 6 Duto NÃO 

23 - 7 Rodovia NÃO 

Gerenciamento de Projetos 

sujeitos a licenciamento 

ambiental federal 

23 - 8 Ferrovia NÃO 



23 - 9 Hidrovia NÃO 

23 - 10 Ponte NÃO 

23 - 11 Porto NÃO 

23 - 12 Mineração NÃO 

23 - 13 Empreendimento militar NÃO 

23 - 15 
Outras atividades sujeitas a licenciamento não especificadas 

anteriormente 
NÃO 

23 - 16 Petróleo - aquisição de dados NÃO 

23 - 17 Petróleo - perfuração NÃO 

23 - 18 Petróleo - produção NÃO 

23 - 19 Nuclear - transporte NÃO 

23 - 20 Nuclear - geração de energia NÃO 

23 - 21 Nuclear - indústrias NÃO 

23 - 22 Nuclear - centros de pesquisa NÃO 

23 - 23 Exploração de calcário marinho NÃO 

23 - 24 Dragagem NÃO 

23 - 25 Parque eólico NÃO 

23 - 26 Recursos hídricos NÃO 



  

ANEXO II 

  

TABELA DE IMPEDITIVOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CTF/APP 

Licença Ambiental não informada ou vencida. 

Bloqueio no sistema DOF. 

Impedido de usar DOF por não confirmar recebimento. 

Comprovante de Inscrição inativo. 

SISPASS - Vistoria presencial não realizada. 

Pessoa não possui atividade declarada. 

Falta declaração de natureza de atividade no CTF de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - Pessoa Jurídica. 

Falta declaração de profissão e nível escolar no CTF de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental - Pessoa Física. 

Falta declaração de porte para todos os anos, a partir de 2001 - Pessoa Jurídica. 

Falta declaração de data de constituição - Pessoa Jurídica. 

Atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais em desacordo com auditagem. 

Porte em desacordo com vistoria. 

Empresa atua com Organismos Geneticamente Modificados - OGM sem licença do CTNBio. 

Relatório anual do art. 17-C da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, não foi entregue. 



Relatório anual do Protocolo de Montreal não foi entregue. 

Relatório Semestral de Agrotóxico não foi entregue. 

 



Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

DECISÃO DO PREGOEIRO:

Tendo este Pregoeiro analisado os recursos, conforme legislação em vigor, e considerando:
1. A não previsão de atendimento a dispositivo legal no Edital de Licitação, qual seja a Instrução Normativa nº
6, de 15 de março de 2013, a qual trouxe
modificações à Instrução Normativa nº 31, de 3 de dezembro de 2009, pode trazer prejuízos à Administração,
além de ferir a isonomia
que deve existir no procedimento licitatório;
2. Que a  empresa habilitada apresentou  documentação que comprovou  ser capaz  de  atender  ao objeto da
licitação, estritamente, o fornecimento de material que - consoante diálogos em Chat e catálogo apresentado -
pode ser confeccionado sob encomenda, apresentando, inclusive, desenho técnico do mesmo;
3. Que a empresa habilitada, após consulta ao SICAF, apresentou, para o objeto do Pregão Eletrônico 152015,
todos os níveis previstos validados e em total conformidade com a legislação pertinente;
4. Que, ao contrário do que se lê nos Contra-Recursos apresentados, o vidro, matéria-prima das lousas, objeto
do referido Pregão Eletrônico, não é
um acessório, mas, sim, a principal estrutura que, por certo, tem a maior parcela de valor do bem;
Julga este Pregoeiro os recursos em parte procedentes, quanto ao item 1 e improcedentes quanto ao itens 2 e 3
e despacha para a Autoridade Competente
solicitando que a licitação seja revogada, a critério da Administração, para que sejam realizadas as  devidas
modificações no Edital de Licitação, em
vista do que dispõe o item 1 acima.

Fechar

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/Termojulg2.asp?prgCod=555235...

1 de 1 14/09/2015 14:15



1 
 

____________________________________________________________________ 
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União 
Edital modelo para Pregão Eletrônico SRP: Compras - Habilitação Simplificada - Hibrido 
Atualização: 10/10/2014 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

35
o
  BATALHÃO DE INFANTARIA 

“BATALHÃO LUIZ BARBALHO BEZERRA” 

Av. Eduardo Froes da Mota - Feira de Santana (BA) - CEP 44094-000, E-mail: 35bi@sextarm.eb.mil.br 

 

 

EDITAL 

 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015. 

 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64063.002680/2015-39– 35º BI) 

 

COMPRA - SRP 

HABILITAÇÃO SIMPLIFICADA (Art. 8º, II e III da IN SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, atualizada) 

Lei Complementar nº 123, de 2006: itens exclusivos para ME/EPP/COO e itens para ampla participação. 

 

 

  Torna-se público para conhecimento dos interessados que a União, por intermédio do 35º 

Batalhão de Infantaria sediado na Avenida Eduardo Froes da Mota nº 7.770 – Subaé – Feira de 

Santana-BA, CEP 44094-000, realizará licitação PARA REGISTRO DE PREÇOS, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 

2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da abertura da sessão pública: 30 de setembro de 2015 

Horário: 09:30 (09 horas e 30 minutos - horário de Brasília) 

Endereço: Portal Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br 

Encaminhamento da proposta e anexos: a partir da data de divulgação do Edital no 

Comprasnet, até a data e horário da abertura da sessão pública 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto desta licitação é o registro de preços para futura e eventual aquisição de 

material de expediente e outros materiais diversos, visando atender às necessidades do 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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35º Batalhão de Infantaria e órgãos participantes, conforme especificações e 

quantidades estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. 

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 o 35º Batalhão de Infantaria. 

2.2. É participante o seguinte órgão: 

2.2.1. PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇAO/6; 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1.           A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 

no Decreto nº 7.892, de 2013. 

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 cem 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 (máximo 

quíntuplo) 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. 
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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, 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 a 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 pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

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

provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 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. 

5.1.1. Somente o item 41, a participação não é exclusiva a microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 

nº 11.488, de 2007. 

5.1.2. Para os demais itens, a participação é exclusiva a microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007. 

 

5.2. Não poderão participar desta licitação interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 
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5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

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

liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

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

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49. 

5.3.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

5.3.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no Edital; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

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

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

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

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

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. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
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diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1. valor unitário; 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no 

Termo de Referência para cada item; 

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

quantidade total prevista para o item. 

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, 

especificações, unidade de medida, etc. 

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

registrado.  

6.8. 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. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação.  

6.10. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 

critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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. 
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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 mensagem entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

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. 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.  

7.13. 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. 

7.14. Em relação ao item não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará 

em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 

2007. 
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7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas 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. 

7.16. 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. 

7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 

classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa 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. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 

pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio 

para que se identifique a primeira que poderá  apresentar melhor oferta. 

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. 

 

7.20. Eventual empate entre propostas, 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: 

7.20.1. produzidos no País; 

7.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

7.20.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o 

qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.22. 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. 

7.22.1.      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. 
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8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 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.  

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

de funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 

sob pena de não aceitação da proposta.  

8.4.1. 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. 

8.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes defindo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

 

8.4.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo 

quanto a padrões de qualidade, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 

subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 

apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e 

dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

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

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

será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.4.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de 

mensagem no sistema. 

8.4.2.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de 

aceitabilidade: 

8.4.2.3.1. Para todos os Itens: estar de acordo com as especificações 

do Termo de Referência do Edital.  

8.4.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na 

entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra 

fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será 

recusada. 
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8.4.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não 

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

ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 

amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

especificações constantes no Termo de Referência.  

8.4.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão 

tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe 

técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

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

entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, 

após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 

ressarcimento. 

8.4.2.8.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas 

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

manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito 

manuseio, quando for o caso. 

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

aproposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.7. 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. 

8.7.1. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

 

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; 
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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. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme 

disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 

2, de 2010. 

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

9.2.2. 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 

microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme 

estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

9.4. Habilitação jurídica:  

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2. 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
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9.4.3. 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; 

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

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

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

do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento 

Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

9.4.5. 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; 

9.4.6. No caso de exercício de atividade de XXXX: ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos do 

artigo XX da (Lei/Decreto) n° XXXX. 

9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

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

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

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

administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

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

9.5.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS) 

9.5.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-

lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.6. Para os itens de nº 100 e 101 do Termo de Referência (Anexo I), enquadrados 

no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, o Pregoeiro 

solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou 

envie imediatamente, como requisito para habilitação, Comprovante de Registro do 

fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo 

Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, 

de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata. 
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9.6.1. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso 

o Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do 

IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo; 

9.6.2. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de 

dispositivo legal, o licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou 

declaração correspondente, sob as penas da lei. 

9.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (75) -3603-7935, ou 

via e-mail licita35bi@bol.com.br no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro 

no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo 

de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, 

desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para 

análise, no prazo de 03 (três) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via 

fac-símile (fax) ou e-mail; 

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.8. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será 

convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período. 

9.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

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

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para os quais será concedido o mesmo prazo especial para a 

regularização da situação fiscal. 

  

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

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

continuidade da mesma. 

9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. 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: 
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10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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. 

10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

10.2. 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. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 

concederá 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. 

11.2. 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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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12.1. 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. 

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

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (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.  

13.2. 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(m) assinada(s) no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu 

recebimento. 

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4. 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. 

13.4.1. 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; 

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

14.1. 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). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados 

do(a) assinatura o Termo de Contrato ou instrumento equivalente prorrogável na forma do 

art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, 

para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público.  
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14.2.1. O adjudicatário 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.  

14.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidadepara a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do 

adjudicatário, 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. 

14.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

14.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

14.4.1. 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. 

14.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, 

ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 

aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar 

a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 

legais. 

 

15. DO PREÇO 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

15.2. 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. 

 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 

no Termo de Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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17.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 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. 

18.2. 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. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

18.4. 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. 

18.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7. 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. 

18.8. 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.   

18.9. 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.  

18.10. 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.   
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18.11. 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. 

18.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

18.12.1. 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. 

18.13. 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%. 

 

   

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

19.1.1. 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; 

19.1.2. apresentar documentação falsa; 

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 

19.1.6. cometer fraude fiscal; 
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19.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

19.2. 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. 

19.3.  licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

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

seguintes sanções: 

19.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

19.4.1. 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. 

19.5. 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, 

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licita35bi@bol.com.br, pelo fax 75 – 3603-7935 ou por petição dirigida ou protocolada no 

endereço 35º Batalhão de Infantaria/SALC, Avenida Eduardo Froes da Mota nº 7.770 – 

Subaé – Feira de Santana-BA, CEP 44094-000. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

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

certame. 

20.5. 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 

mailto:licita35bi@bol.com.br
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sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

20.7. 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. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 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.   

21.2. 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. 

21.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.4. 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. 

21.5. 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. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

21.7. 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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

licita35bi@bol.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 35º Batalhão 

de Infantaria/SALC, Avenida Eduardo Froes da Mota nº 7.770 – Subaé – Feira de Santana-

BA, CEP 44094-000, nos dias úteis, no horário das 09:30 horas às 16:30 horas, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

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

mailto:licita35bi@bol.com.br
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21.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

21.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

21.10.3. ANEXO III – Quadro Estimado de Materiais. 

 

Feira de Santana-BA, 17 de setembro de 2015. 

 

_________________________________________ 

PAULO SÉRGIO BRITO SANTOS – Ten Cel 

Ordenador de Despesas do 35º BI 











 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO 

JEQUITINHONHA E MUCURI 
 

Diretoria de Logística 
Divisão de Licitações  

Campus JK - Rodovia MGT 367, KM 583, Nº 5000, Alto da Jacuba 

Diamantina - Minas Gerais - 39100-000 
Fone: 038-3532 1260 

 

 

 
O Pregoeiro da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, nomeado 
por meio da Portaria 508, de 04 de março de 2015, vem, nos termos do que dispõe o 
inciso II do art. 11 do Decreto 5.450/2005, apreciar a IMPUGNAÇÃO ao Edital do 
Pregão Eletrônico n.º 061/2015 apresentada pela empresa MULTI QUADROS E 
VIDROS LTDA nos termos a seguir descritos: 
 

1. RELATÓRIO: 

Trata o presente processo do Pregão Eletrônico nº 061/2015, para aquisição de 
mobiliário em geral e eletrodomésticos para atender a demanda do Curso de Medicina 
e do Programa Idiomas sem Fronteiras e da Diretoria de Relações Internacionais da 
UFVJM. Em 14/10/2015, a empresa MULTI QUADROS E VIDROS LTDA, apresentou 
impugnação ao edital em razão da não exigência de comprovação, pelo licitante e/ou 
fabricante dos itens de madeira, que a fabricação e/ou montagem é oriunda de áreas 
de florestas nativas com Projetos de Manejo Florestal, ou de áreas de reflorestamento 
aprovadas pelo IBAMA ou apresentação de certificado de regularidade do Cadastro 
Técnico Federal junto ao IBAMA. 

 

2. DA ANÁLISE DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO E REQUERIMENTOS: 

Preliminarmente, cumpre ressaltar que o Edital de Pregão Eletrônico 061/2015 tem a 
sua abertura prevista para as 09:00 horas do dia 20 de outubro de 2015, e a presente 
impugnação foi encaminhada através de email no dia 14 de outubro de 2015. Dessa 
forma, verifica-se que o intervalo de 02 (dois) dias úteis entre a data de abertura das 
propostas e a impugnação, consoante prevê o art. 18 do Decreto 5.450/2005, foi 
observado, sendo, portanto, TEMPESTIVA a impugnação apresentada. 

A impugnante questiona solicita que seja realizada a modificação nos documentos de 
habilitação para inclusão de subitem contendo a exigência de: 

Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, com validade, 
vigência na data da solicitação que comprove que a licitante e/ou fabricante do item 
cotado está legalizada perante este órgão fiscalizador para industrialização de madeira 
oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, conforme a Lei Federal nº 
6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000.  

 

3. DO EXAME DO PLEITO 

Para decisão acerca do cabimento da exigência pleiteada pela empresa MULTI 
QUADROS E VIDROS LTDA foi realizada consulta ao Parecer nº 
13/2014/CPCL/DEPCONSU/PGF/AGU que trata de matéria relativa ao assunto em 
tela. 



Verificou-se que a orientação da AGU é de que a exigência, quando se tratar de 
aquisição de bens, deve fazer parte da descrição ou especificação técnica do produto, 
sendo exigida para efeitos de aceitação da proposta. 

A AGU descreve ainda no citado parecer: 

“d) Diante de todas as normas de defesa do meio ambiente citadas neste parecer, a 
Administração tem a prerrogativa e o dever legal e moral de exigir nas contratações 
públicas critérios de sustentabilidade socioambiental, entre eles o Certificado de 
Registro no Cadastro Técnico Federal, acompanhado do respectivo Certificado de 
Regularidade Válido, quando a Lei 6.938, de 1981 e a regulamentação pelo IBAMA 
assim o exigem (atualmente o tema é regulamentado pela Instrução Normativa nº 6, 
de 15 de março de 2013), sob pena de não aceitação da proposta ou inabilitação da 
licitante, conforme o caso; 

e) Portanto, a exigência é legal e não viola os artigos 27 a 31 da Lei Geral de 
Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666, de 1993)”. 

Após análise das alegações apresentadas, foi verificado que, assiste razão, à 
impugnante, pelos motivos e razões acima expostos, assim, decidimos pelo 
DEFERIMENTO da presente impugnação. A exigência será incluída para todos os 
itens que constam do Anexo I da Instrução Normativa nº 06/2013/IBAMA. O edital será 
retificado e todas as modificações serão respaldadas sob a Instrução Normativa nº 06, 
de 15/03/2013, IBAMA, a fim de atender as exigências ambientais vigentes. 

 

Em: 15/10/2015. 

 
 

Luciana Pimenta Borges 
Pregoeiro/UFVJM 

 

 

DE ACORDO, julgo a presente IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE.  

Comunique-se à impugnante a decisão tomada, bem como às demais interessadas no 
certame, reabrindo-se o prazo para apresentação de propostas. 

 

EM: 15/10/2015 

 

 

Gildásio Antônio Fernandes 
Pró Reitor Administração/Eventual/UFVJM 

 

 

Cópia original e assinada disponível no processo: 23086.002545/2015-48 

























Aviso 11/09/2015 13:39:03

Os Itens 120, 121 e 122. Sera solicitado comprovantes e certificados conforme artigo 17, inciso II da lei
n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31 de 03/12/2009 e legislação correlata. Para
aceitação da Proposta

Fechar

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=546193&texto=T

1 de 1 14/09/2015 14:29



Resposta 11/09/2015 15:05:07

Após consulta as legislações atinentes ao assunto e consulta ao setor jurídico deste Centro de Instrução,
em observância ao princípio da impessoalidade e com fim de selecionar a proposta mais vantajosa para
a Administração, foi inserido no Edital no item referente a HABILITAÇÃO a exigência da apresentação do
Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos
Ambientais,  acompanhado  do  respectivo  Certificado  de  Regularidade  válido  pelos  licitantes
provisoriamente classificados em primeiro lugar.

Fechar

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/avisos4.asp?qaCod=546249&texto=R

1 de 1 14/09/2015 14:31



EDITAL

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES
(1a Companhia de Transmissões/1a DIE/1943)

BATALHÃO BARÃO DE CAPANEMA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2015

(Processo Administrativo n.° 64051.009050/2014-43)

Torna-se público,  para conhecimento dos interessados, que o Batalhão Escola de Comunicações (B Es 
Com), por meio da Seção de Aquisições, Licitações e  Contratos (SALC), sediado na Av. Duque de Caxias, Nº 
2940, Vila Militar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.615-220, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da 
Instrução Normativa  SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123,  de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 10 de setembro de 2015.
Horário: 09:00h
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de materiais de apoio à instrução e materiais de 
Garanta da Lei e da Ordem, conforme condições,  quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos.

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. 

1.3. O objeto  enquadra-se no conceito de bens comuns, previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei n° 
10.520/02, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital e o termo 
de referência, por meio de especificações usuais no mercado.

1.4. A  aquisição por Sistema de Registro de Preços justifica-se pelo atendimento de 
mais de uma Unidade Gestora, situação esta que se enquadra na hipótese previstas no 
inciso  III  e  pela  natureza  do  objeto,  não  sendo  possível  definir  previamente  o 
quantitativo a ser demandado pela Administração, enquadrando-se no inciso IV, ambos 
do Art. 3º do Decreto nº 7.892/13. Sendo assim, o  registro de preços ora  proposto 
possibilitará uma projeção de contratações por um período de 12 meses, otimizando o 
emprego dos recursos recebidos por estas Unidades. 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

2.1. O órgão gerenciador será o Batalhão Escola de Comunicações – UASG 160251.



2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. Comando da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada (Escola) – UASG 160295;

2.2.2. 2º Batalhão de Infantaria Motorizado (Escola) – UASG 160267.

2.2.3. 57º Batalhão de Infantaria Motorizado (Escola) – UASG 160279.

2.2.4. 15º Regimento de Cavalaria Mecanizada  – UASG 160265.

2.2.5. 1º Batalhão de Engenharia de Combate – UASG 160252.

2.2.6. 25º Batalhão Logístico (Escola) – UASG 160274.

2.2.7.  31º Grupo de Artilharia de Campanha (Escola) – UASG 160277.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do 
órgão  gerenciador,  desde  que  devidamente  justificada a  vantagem e  respeitadas,  no  que  couber,  as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

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 cem 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  quíntuplo 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, 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 a 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 pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão 
ou  entidade  responsável  por  esta  licitação,  responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  de  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.

5.1.1. Em relação aos itens 1 ao 19 e 21 ao 92, a participação é exclusiva a microempresas, 
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 
2007.

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente;

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

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

5.2.4.  que estejam  sob  falência,  em  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  concurso  de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.2.6. entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;   

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

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

5.3.1.1. nos  itens  exclusivos  a  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e 
sociedades  cooperativas,  a  assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame;

5.3.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” , apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 
nº  123,  de  2006,  mesmo que  microempresa,  empresa  de  pequeno porte  ou  sociedade 
cooperativa;

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

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



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

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

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.

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

6.3. O licitante será responsável  por  todas as transações que forem efetuadas em seu  nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável  pelo ônus decorrente da perda de negócios,  diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

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

6.6.1.  valor unitário;

6.6.2. a  quantidade  de  unidades,  observada  a  quantidade  mínima fixada  no  Termo  de 
Referência para cada item;

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

6.6.3. Marca;

6.6.4. Fabricante; 

6.6.5. 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;

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

6.8. 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.

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

6.10. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se 
o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência 
indicados no Termo de Referência.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES



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  mensagem  entre o Pregoeiro  e  os 
licitantes.

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

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 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser     de R$ 0,01 
(um centavo).

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada  imediatamente  à 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema.

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

7.8.1. 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

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

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

7.11. 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. 

7.12. 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. 

7.13. 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. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial.  O sistema identificará em coluna própria as microempresas, 
empresas de  pequeno porte e  sociedades  cooperativas participantes,  procedendo à  comparação com  os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
6.204, de 2007.

7.16. Nessas condições,  as propostas de  microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas 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 microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes  microempresa, 
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa 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.

7.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno 
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique 
a primeira que poderá  apresentar melhor oferta.

7.20. Eventual empate entre propostas, 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:

7.20.1. produzidos no País;

7.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

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

7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.22. 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.

7.22.1.      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. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.



8.3. 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.

8.4. O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital,  por  meio  de 
funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

8.4.1. 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.

8.4.1.1. 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. 

8.5. Para os itens enquadrados no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, 
o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie 
imediatamente,  sob  pena de  não-aceitação da  proposta,  o  Comprovante  de  Registro  do  fabricante  do 
produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais,  acompanhado do respectivo  Certificado de  Regularidade válido,  nos termos  do artigo 17, 
inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação 
correlata.

a.1) A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito 
em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao 
processo;

a.2) Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o licitante 
deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.”

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

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

8.8. 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.

8.8.1. 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.

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

8.9. Nos  itens  não  exclusivos  a  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades 
cooperativas, 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.



8.10. Nos itens em que for  admitido oferecer  quantitativos inferiores, se  a  proposta  do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 
poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço 
da proposta vencedora.

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

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

9.2.2. 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  2  (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 microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, 
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, 
deverão apresentar  a  seguinte  documentação relativa  à  Habilitação Jurídica  e  à  Regularidade Fiscal  e 
trabalhista, nas condições seguintes:

9.4. Habilitação jurídica: 

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

9.4.2. 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;

9.4.3. 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;

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial  ou  pelo  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas,  conforme  o  caso,  que  comprove  a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.4.5. 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;

9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização;

9.4.7. Os  documentos  acima deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  da 
consolidação respectiva;

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

9.5.2. prova  de  regularidade  com  a Fazenda  Nacional  (certidão  conjunta,  emitida  pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 
demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso 
I, do Decreto nº 6.106/07); 

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

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

9.5.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.5.6. 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; 

9.5.7. caso o licitante detentor  do menor  preço seja  microempresa, empresa  de pequeno 
porte,  ou  sociedade cooperativa  enquadrada no artigo 34  da  Lei  nº  11.488,  de  2007, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, 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. Os  documentos  exigidos  para  habilitação  relacionados  nos  subitens  acima,  deverão  ser 
apresentados  pelos  licitantes,  via  fac-símile  (fax)  número  (21)  2457-4167,  ou  via  e-mail 
pregoeiro2@bescom.eb.mil.br,  no prazo de  2  (duas)  horas,  após  solicitação  do  Pregoeiro  no sistema 
eletrônico.   Posteriormente,  serão remetidos  em  original, por  qualquer  processo  de  cópia  reprográfica, 
autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, 



ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,  após 
encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail;

9.7.1. Não  serão  aceitos  documentos  com  indicação  de  CNPJ diferentes,  salvo  aqueles 
legalmente permitidos.

9.8. Se a menor proposta ofertada for  de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, 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 solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

9.8.1. A  não  regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a 
inabilitação  do  licitante,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  neste  Edital,  sendo  facultada  a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.9. Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o  Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 
dos  documentos  exigidos  para a  habilitação,  ou  apresentá-los  em desacordo com  o estabelecido neste 
Edital.

9.11. Nos  itens  não  exclusivos  a  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades 
cooperativas, em havendo 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.

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta  final do licitante declarado vencedor  deverá  ser  encaminhada no prazo de  72 
(setenta e duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser  redigida  em  língua  portuguesa,  datilografada  ou  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.

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

10.2. 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.

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

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor  e,  depois  de decorrida a  fase  de  regularização fiscal  de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá 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.



11.2. 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.

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

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

11.2.3. 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.

11.2.4. O recurso interposto contra a decisão do pregoeiro tem efeito suspensivo.

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

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

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. 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.

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

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologado o resultado da  licitação,  terá  o adjudicatário o prazo de  5 (cinco)  dias úteis, 
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. 

13.2. 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 10 (dez) dias corridos, a contar da data de seu recebimento.

13.3. 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.

13.3.1. 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;

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. 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). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do 
respectivo Termo de Contrato ou equivalente, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar 
possível proibição de contratar com o Poder Público.

14.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 5(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. 

14.2.2. 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 do adjudicatário,  mediante correspondência postal  com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 
do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo 
para  assinatura  ou  aceite,  mediante  correspondência  postal  com  aviso  de  recebimento (AR)  ou  meio 
eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

14.5. 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.

14.5.1. 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.

14.6. Se  o  adjudicatário,  no ato da  assinatura  do  Termo de Contrato ou  aceite  do  instrumento 
equivalente,  não  comprovar  que  mantém  as  mesmas  condições  de  habilitação,  ou  quando, 
injustificadamente,  recusar-se  à  assinatura  ou  aceite,  poderá  ser  convocado  outro licitante,  desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e das demais cominações legais.

15. DO PREÇO

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

15.2. 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.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

17.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA



17.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 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.

18.2.  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.

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

18.4. 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.

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

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

18.7. 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.

18.8. 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.  

18.9. 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. 

18.10. 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.  

18.11. 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.

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

18.12.1. 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.

18.13. 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%.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

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

19.1.1. 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;

19.1.2. apresentar documentação falsa;

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. não mantiver a proposta;

19.1.6. cometer fraude fiscal;

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

19.1.8. 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.

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

19.2.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante;

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

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

19.3.1. 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.



19.4. 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,

19.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

20.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail 
pregoeiro2@bescom.eb.mil.br,  pelo  fax  (21)  2457-4167,  ou  por  petição  dirigida  ou  protocolada  no 
endereço Av. Duque de Caxias, Nº 2.940, Vila Militar,  Rio de Janeiro –  RJ,  CEP 21.615-220, Seção de 
Aquisições, Licitações e Contratos (SALC). 

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

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

20.5. 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.

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

20.7. 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.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. 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.  

21.2. 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.

21.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4. 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.

21.5. 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.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.



21.7. 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.

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9. O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Av. Duque de 
Caxias, Nº 2.940, Vila Militar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.615-220, nos dias úteis, de segunda a quinta-
feira no horário das 08h às 11h:00min e das 13h:30min às 15h:30min e nas sextas-feiras das 08h às 11h, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 
aos interessados.

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

21.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência;

21.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços;

21.10.3.  ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

Rio de Janeiro, RJ, 26 de agosto de 2015.

FELIPE DRUMOND MORAES – TC
Ordenador de Despesas do B Es Com



MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços

PREGÃO PRESENCIAL, ELETRÔNICO 
(COMPRAS)

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

BATALHÃO ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 
(1a Companhia de Transmissões/1a DIE/1943)

BATALHÃO BARÃO DE CAPANEMA 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2015 

(Processo Administrativo n.° 64051.009050/2014-43)

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de materiais de apoio à instrução e materiais de Garanta da Lei e da Ordem, conforme condições, quantidades, exigências 
e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento:
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1

Algema,  material  aço  inoxidável, 
aplicação  punhos,  características 
adicionais  alça  dentada/frezada  ambos 
lados/pino, resistência de 700 kgf.

Unidad
e

55875 5 5 30 5 20 2 5 5 77 77 62,30 4.797,10

2 Algema,  Material Pvc K-80, aplicação 
punhos,  características  adicionais: 
descartável. Dimensões 540 mm X 8,9 

Unidad
e

344749 200 200 300 200 1000 50 200 80 2230 2230 2,98 6.645,40
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mm X 2,1 mm.

3
Apito  de  tráfego,  material  metal, 
tratamento  superficial  cromado, 
tamanho oficial.

Unidad
e

238794 10 10 20 10 20 5 10 4 89 89 19,83 1.764,87

4

Balizador  canalizador  de  fluxo, 
produzido em polietileno semi flexível, 
com rebaixos para colocação de faixas, 
diâmetro: 11 cm; altura: 125 cm; peso 
total:  6,2  kg.  Cor  laranja  com  faixas 
refletivas prata.

Unidad
e

42358 20 20 20 20 12 10 20 15 137 137 78,00 10.686,00

5

Bastão  antitumulto,  material  abs- 
acrilonitrile/butadiene/stirene 
inquebrável,  comprimento  45,  tensão 
descarga 150.000, bateria 9v.
Marca  de  referência:  C-150k  itm  ou 
similar.

Unidad
e

221985 5 5 10 5 12 5 5 20 67 67 175,00 11.725,00

6 Bastão  cassetete  tipo  tonfa. Corpo 
único, em polímero de alta resistência. 
Características  Adicionais:  liso  e 
formado  por  uma  haste  com  medidas 
aproximadas de 58 cm comprimento X 
30 mm de diâmetro, com extremidades 
arredondadas. Peso aproximado de 600 
gramas.  Cabo  da  haste  com  formato 
anatômico,  medindo  entre  130  mm  e 
140 mm de comprimento,  com  sulcos 
em toda a sua extensão. O cabo lateral 
com sulcos transversais em toda a sua 
extensão  e  será  confeccionado  no 
mesmo  material  da  haste  principal, 

Unidad
e

150707 20 20 40 20 60 10 20 40 115 230 13,47 3.098,10
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formando  um  corpo  único,  sem 
emendas  ou  parafusos.  acompanha 
porta bastão p/ cinto. Cada Bastão tonfa 
deve  vir  acompanhado  de  seu 
respectivo  suporte  (coldre), 
confeccionado  em  couro  soleta  e 
recurtido  ao  tanino,  com  30  (trinta) 
linhas,  na  cor  preta,  com  tingimento 
vazado. Tal suporte deverá possuir um 
sistema que permita girar o Bastão 360º 
(trezentos e sessenta graus) por meio de 
um sistema giratório e com uma argola 
inox com diâmetro de 40 mm (quarenta 
milímetros) a 45 mm (quarenta e cinco 
milímetros).

7 Bastão  sinalizador  eletrônico  para 
trânsito, resistente a impactos medindo 
295mm de comprimento, área luminosa 
vermelha  fluorescente  refletiva 
protegida  por  tubo  transparente  com 
138mm  de  comprimento  x  35mm  de 
diâmetro, composta por  5 leds de alto 
brilho.  clipe  para  cinto,  cabo 
empunhador antiderrapante, com 39mm 
de diâmetro, e cordão em nylon. imã na 
ponta do cabo empunhador para fixação 
em peça metálica. o bastão sinalizador 
possui  um  botão  seletor  para  apito,  e 
um  botão  seletor  para  luz 
piscante/fixa/lanterna/desliga. 
alimentação:  03 (três)  pilhas pequenas 

Unidad
e

150754 8 8 16 8 12 8 8 10 39 78 25,50 1.989,00
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AA.

8
Bastão  tipo  cacetete  retrátil  em  3 
partes.  Cabo emborrachado. lança  em 
aço. tamanho: 16 polegadas.

Unidad
e

150707 7 7 14 7 12 7 7 5 33 66 49,99 3.299,34

9

Canalizador  de  trafego  base 
quadrada, base: 56 x 56 cm Diâmetro 
do  topo: 40  cm,  altura: 110  cm. 
material: polietileno semiflexivel. peso: 
6,5  à  7kg.  Cor: Laranja  +  3  faixas 
reflexivas.

Unidad
e

42358 5 5 10 5 12 5 5 10 57 57 137,99 7.865,43

10

Canalizador de trafego base redonda, 
medidas:  1110x600  mm.  material: 
polietileno  semiflexivel.  peso:  6,5  kg. 
Cor: Laranja + 3 faixas reflexivas.

Unidad
e

42358 5 5 10 5 12 5 5 10 57 57 148,00 8.436,00

11 Cavalete retrátil,  portátil,  fabricado 
em  polietileno de  alta  resistência,  cor 
laranja, com inibidor uv-a e b, formado 
por 2 bases ocas medindo 1.05 m alt. x 
7 cm largura x 48 cm de profundidade 
na base  e  17  cm  de profundidade no 
topo  e  dotadas  de  tampa  rosqueável 
para  regulagem  de  peso  por  água  ou 
areia e unidas por sistema pantográfico 
composto por 6 réguas plásticas de 86 
cm  comp.  x  5  cm  de  larg.  x  2  cm 
espessura.  quando  aberto  o  cavalete 
deverá ter seu comprimento não inferior 
a  2  metros  e  quando  fechado  não 
superior  a  15  cm,  devendo  o 
comprimento desejado possuir travas de 

Unidad
e

75604 5 5 10 5 12 5 5 8 55 55 258,99 14.244,45
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segurança  para  maior  estabilidade  do 
produto.  as  medidas  terão  tolerância 
máxima  de  10%.a  refletibilidade  do 
cavalete se dará por tiras retrorrefletivas 
de  microprisma  amarelo  ou  branco, 
medindo 2 cm x 15 cm no total  de 8 
tiras para cada régua e 4 tiras para cada 
base. a alça para transporte e a alça de 
segurança deverão estar embutidas nas 
laterais das bases.

12

Colete  de  segurança  refletivo 
fluorescente  tipo  “X”  noturno, 
confeccionado em material resistente e 
impermeável  (PVC),  com  7  cm  de 
largura, na cor laranja fluorescente com 
faixas  refletivas  centralizadas  na  cor 
branco.  Velcro  para  regulagem  na 
cintura. Uso noturno e diurno.

Unidad
e

150348 30 30 60 30 60 30 30 20 145 290 7,70 2.233,00

13

Concertina dupla clipada nos 
diâmetros 300mm, em aço galvaizado, 
16 lâminas de 35mm por espira, , 
padrão de 20cm entre as espiras.

Rolo 
C/10m

12130 20 20 40 20 100 0 20 5 225 225 92,99 20.922,75

14

Concertina dupla clipada nos 
diâmetros 450mm, em aço galvaizado, 
23 lâminas de 35mm em cada espira, 
padrão de 25cm entre as espiras

Rolo 
C/10m

12130 20 20 40 20 100 0 20 5 225 225 98,00 22.050,00

15
Cone - altíssima durabilidade, feito em 

Unidad 42358 40 40 80 40 30 40 40 50 180 360 29,50 10.620,00
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pvc,  alta  durabilidade  de  cor,  alta 
resistência à impactos. retoma a forma 
original  após  o  impacto.  é  maleável. 
feito de uma peça  única e inseparável 
faixa  com  excelente  função  refletiva, 
melhora  a  visibilidade,  modelo  cstra-
420 ou similar, 45cmx27cm. Altura do 
colar reflexivo: 15cm. Peso: 1,5kg.

e

16

Cone - altíssima durabilidade, feito em 
pvc,  alta  durabilidade  de  cor,  alta 
resistência à impactos. retoma a forma 
original  após  o  impacto.  é  maleável. 
feito de uma peça  única e inseparável 
faixa  com  excelente  função  refletiva, 
melhora  a  visibilidade,  modelo  cstra-
430 ou similar, 70cmx35cm. Altura do 
colar  reflexivo:  15cm  +  10cm.  Peso: 
3,1kg.

Unidad
e

42358 40 40 80 40 30 40 40 30 170 340 37,50 12.750,00

17

Cone  pvc  rígido, dimensões:  base: 
28x28 cm, altura 50 cm peso:  0,6 kg, 
cor  laranja  com  faixas  brancas 
reflexivas. Em total conformidade com 
NBR 15071

Unidad
e

42358 30 30 60 30 30 30 30 40 140 280 23,50 6.580,00

18

Cone  pvc  rígido, dimensões:  base: 
38x38 cm, altura 75 cm peso:  1,3 kg, 
cor  laranja  com  faixas  brancas 
reflexivas. Em total conformidade com 
NBR 15071.

Unidad
e

42358 30 30 60 30 30 30 30 40 140 280 23,50 6.580,00

19 Correntes de sinalização e isolamento Metro 271213 300 300 600 300 100 200 300 100 2200 2200 3,59 7.898,00
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em  plástico  abs  de  alta  durabilidade, 
resistência  mecânica  e  contra  altas 
temperaturas;  excelente  para  uso 
externo,  não  perdendo  cor  ou 
descascando com a ação de intempéries 
– medidor do elo 36x20x4,5mm – cor 
preto/amerela

20 kit  conjunto  antitumulto,  o 
equipamento deve  constituir-se  de  um 
modelo modular rígido para controle de 
multidões  e  controle  de  populares, 
composto  de  traje  completo  com  os 
seguintes itens:
 Proteção  para  a  cabeça 
(capacete anti tumulto);
 Proteção  superior  e  ombros 
(colete  antitumulto,  composto  por 
proteção de tórax frontal e dorsal);
 Proteção do braço e antebraço 
(cotoveleira);
 Proteção  de  coxa  e  virilha 
(protetor pélvico);
 Proteção  de  joelho,  canela  e 
peito do pé (caneleira com joelheira);
 Protetor  para mãos  tipo luvas 
antitumulto;
 Proteção  de  rosto  tipo 
balaclava anti-chama;
 Acessórios  de  cintura, 
incluindo  cinto,  coldre  e  porta 
carregador duplo bifilar;

Conjun
to

150490 3 3 6 3 80 3 3 120 221 221 868,99 192.046,79
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 Sistema  de  hidratação  para 
missões de longa duração; e
 Proteção  corporal 
complementar, composta por escudo de 
proteção com cassetete de borracha.

O  kit  ainda  deverá  vir  com  uma  bolsa 
grande em poliéster  1000 DEN, própria 
para armazenamento e transporte. Todo 
o kit deverá ser  na cor  verde oliva. O 
material  deverá  ser  conforme 
Especificação  Técnica  Nº  48/2013  da 
Diretoria de Abastecimento do Exército 
Brasileiro,  de 21 de outubro de 2013, 
onde constarão maiores especificações.

21
Lanterna  militar  tipo  cotovelo,  com 
clipe para fixação na roupa.

Unidad
e

22292 30 30 60 30 80 20 30 20 300 300 16,69 5.007,00

22

Megafone   portátil   –  dobrável  e  com   
bateria  recarregável.  possibilita  a 
gravação  e  repetição  de  voz.  também 
tem  controle  de  volume  e  toque  de 
sirene. Acompanha alça para transporte 
manual. Cor: verde.

Unidad
e

44024 02 2 4 2 8 1 2 2 23 23 199,99 4.599,77

23

Pedestal  identificador  para 
sinalização,  com  90cm,  Peso:  5Kg. 
Cores: Amarelo e preto. OBS: zebrado. 
Material: PVC.

Unidad
e

271309 10 10 20 10 36 5 10 10 111 111 31,98 3.549,78

24 Placa sinalizadora,  material aço,  tipo 
regulamentação,  formato  octogonal, 

Unidad 243202 02 2 4 2 12 2 2 02 28 28 159,00 4.452,00
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diâmetro 25 cm, cor branca e vermelha, 
normas técnicas resolução cnt  nº  599/ 
82,  características  adicionais  R-1 
(parada obrigatória)

e

25

Placa sinalizadora,  material aço,  tipo 
regulamentação,  formato  redondo, 
diâmetro 50 cm, cor branca/vermelha e 
preta, normas técnicas resolução cnt nº 
599/82,  características adicionais R-19 
(velocidade máxima permitida)

Unidad
e

243193 02 2 4 2 12 2 2 02 28 28 159,00 4.452,00

26

Placa sinalizadora,  material aço,  tipo 
regulamentação,  formato  redondo, 
diâmetro  50,  cor  branca/vermelha  e 
preta, normas técnicas resolução cnt nº 
599/82, características adicionais R-6A 
(proibido estacionar)

Unidad
e

243192 04 4 8 4 12 4 4 02 42 42 124,90 5.245,80

27

Redutor de velocidade (quebra molas 
portátil),  com  altíssima  durabilidade, 
feito em poliuretano. Dura mais do que 
plásticos  ou  compostos  de  fibra  de 
vidro.  Fácil  instalação (sem  parafusos 
ou  adesivos).  Alta  visibilidade  e 
refletividade  à  noite.  Resistente  à 
variações climáticas. Pesa apenas 11kg 
e  pode  ser  facilmente  transportado 
(acompanha  sacola).  Comprimento 
máximo: 300cm, largura: 25cm, altura: 
2,5cm.  Carga  suportada:  20ton. 
Modelo: CSTRA-120 ou similar.

Unidad
e

96008 04 4 8 4 12 4 4 04 22 44 560,00 24.640,00

28 Sinalizador de trânsito, material corpo Unidad 282199 05 5 10 5 12 5 5 02 49 49 36,66 1.796,34
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de  plástico  resistente,  tipo  bastão, 
alimentação pilha, comprimento 36cm, 
características adicionais com lâmpada 
interna / sinalização visual.

e

29

Sinalizador de trânsito, tipo barreira 
horizontal, “conão”,  fabricada  em 
polietileno,  sua  base  forma  um 
reservatório  para  preenchimento  com 
água ou areia, permitindo aumentar seu 
peso  original  em  até  20  vezes. 
Dimensões: base: 135x44x38cm, altura 
total:  112cm.  Peso  original: 8  até  8,5 
kg.

Unidad
e

42358 05 5 10 5 12 5 5 05 52 52 148,99 7.747,48

30

Sinalizador de trânsito, tipo barreira 
horizontal,  fabricada  em  polietileno 
linear  aditivado contra  ação  dos  raios 
solares  ultravioleta,  é  fornecida  com 
sistema de interligação através de cabo 
de aço e mosquetão, dimensões: 1000 x 
500 x  500  mm; peso  original: 12  kg. 
Cores: Laranja/Branco/Amarelo/Preto.

Unidad
e

42358 10 10 20 10 12 10 10 05 87 87 197,40 17.173,80

31 Sinalizador de trânsito, tipo barreira 
horizontal,  fabricada  em  polietileno 
linear  aditivado contra  ação  dos  raios 
solares  ultravioleta,  o  interior  de  seu 
corpo pode ser preenchido com água ou 
areia  aumentando  até  20  vezes  seu 
peso.  Cores: 
Laranja/Branco/Amarelo/Preto. 
Detalhes técnicos: 1500X500X500 mm. 

Unidad
e

42358 10 10 20 10 12 10 10 05 87 87 211,40 18.391,80
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Peso total: 14 kg.

32

Sinalizador inteligente, Monolight, 
pode ser utilizado no modo Flash (luz 
intermitente) ou Steady (luz fixa), 60 a 
70 flashes por minuto. Sua intensidade 
de luz é de 15 candelas, com fotocélula, 
lente translúcida circular de 185mm em 
policarbonato com as bordas retro 
refletivas nas cores Âmbar. Ele possui 
um corpo de polietileno de alto 
impacto, além de um circuito integrado 
com flash combinado com LED. 
Extremamente econômico por 
funcionar apenas com 1 (uma) bateria 
alcalina de 6v de longa duração, que 
deverá vir inclusa, e LEDs. Altura: 32,4 
cm Largura: 9,4 cm Comprimento: 19,2 
cm Peso total: 0,585 kg Material: 
Polietileno Cor: Âmbar.

Unidad
e

368079 10 10 20 10 20 10 10 10 100 100 28,00 2.800,00

33

Alfinete colorido para mapa, material 
aço, material da cabeça: plástico. 
Formato da cabeça: redonda. Cor 
variada. Pacote com 100 unidades.

Pacote 
c/100

316632 20 20 40 20 10 20 20 00 150 150 4,66 699,00

34
Alfinete colorido para mapa, material 
aço, material da cabeça: plástico. Tipo 
taça. Pacote com 25 unidades.

Pacote 32492 30 30 60 30 10 30 30 00 220 220 1,08 237,60
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35
Barbante 100% algodão, quantidade de 
fios 8, acabamento superficial encerado, 
rolo com 500 gramas.

Rolo c/ 
500gr

206994 20 20 40 20 20 20 20 00 160 160 6,52 1.043,20

36

Bastão de luz  química -  luz  quimica 
para mergulho e camping (2 unidades) 
bastão de luz química material: plástico 
pp translúcido. ideal para todos os tipos 
de  atividade  ao  ar-livre,  inclusive 
mergulho  -  para  gerar  luminosidade 
basta  fazer  um movimento de quebra- 
gera aproximadamente 12 horas de luz- 
não  é  reutilizável-  embalagem  com  2 
unidades.

Peça
C/2 
Und

295472 100 100 200 100 100 100 100 60 860 860 6,60 5.676,00

37

Bloco flip-chart 56gr, 64x88cm, cor 
branca, bloco com 50 folhas. 
Características adicionais: serrilha, sem 
pauta, gramatura 75.

Unidad
e

381426 30 30 60 30 100 30 30 10 320 320 19,00 6.080,00

38

Bússola com limbo móvel, base 
transparente acrílica com escala em 
centímetros. Marca de referência: Silva 
7DNL ou similar.

unidad
e

26131 10 10 20 10 30 10 10 10 110 110 128,00 14.080,00

39 Caneta esferográfica cristal de cor 
azul, corpo sextavado e transparente 
para visulização da tinta, tinta de alta 
qualidade que seca rapidamente 
evitando borrões na escrita. 
Durabilidade: Escreve até 2 Km. Escrita 
macia. Não contém PVC. Ponta média 

caixa 306569 03 3 6 3 10 3 3 00 31 31 25,07 777,17
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de 1 mm, largura da linha 0,4mm, 
tampa e plug da mesma cor da tinta, 
tampa ventilada em conformidade com 
padrão ISO 11540/BS7272-1, bola de 
Tungstênio, esfera perfeita e muito 
resistente. Marca de referência: BIC ou 
similar. Caixa com 50 unidades.

40

Caneta esferográfica cristal de cor 
preta, corpo sextavado e transparente 
para visulização da tinta, tinta de alta 
qualidade que seca rapidamente 
evitando borrões na escrita. 
Durabilidade: Escreve até 2 Km. Escrita 
macia. Não contém PVC. Ponta média 
de 1 mm, largura da linha 0,4mm, 
tampa e plug da mesma cor da tinta, 
tampa ventilada em conformidade com 
padrão ISO 11540/BS7272-1, bola de 
Tungstênio, esfera perfeita e muito 
resistente. Marca de referência: BIC ou 
similar. Caixa com 50 unidades.

caixa 306570 03 3 6 3 10 3 3 00 31 31 25,07 777,17

41 Caneta esferográfica cristal de cor 
vermelha, corpo sextavado e 
transparente para visulização da tinta, 
tinta de alta qualidade que seca 
rapidamente evitando borrões na 
escrita. Durabilidade: Escreve até 2 
Km. Escrita macia. Não contém PVC. 

caixa 306571 03 3 6 3 10 1 3 00 29 29 25,07 727,03
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Ponta média de 1 mm, largura da linha 
0,4mm, tampa e plug da mesma cor da 
tinta, tampa ventilada em conformidade 
com padrão ISO 11540/BS7272-1, bola 
de Tungstênio, esfera perfeita e muito 
resistente. Marca de referência: BIC ou 
similar. Caixa com 50 unidades.

42

Cartucho toner para impressora HP 
P1102W, cor preta, modelo CE285A ou 
85A, Marca de referência: Power Color 
Premium ou compatível.

unidad
e

402421 30 30 60 30 10 20 30 30 240 240 25,58 6.139,20

43

Cavalete c/ pernas dobráveis. Altura 
regulável: 151cmx157cmx163cm, 
estrutura em madeira . Marca de 
referência: Stalo ou similar.

unidad
e

132128 04 4 8 4 12 4 4 04 44 44 69,90 3.075,60

44

Cavalete flip-chart c/ quadro branco 
e bandeja. Medidas: 58x 90x170cm, 
estrutura em madeira. Marca de 
referência: Stalo ou similar.

unidad
e

132128 04 4 8 4 12 4 4 04 44 44 89,34 3.930,96

45
Clipe, tratamento superficial niquelado, 
tamanho 4, material aço carbono, 
formato paralelo.

Caixa 
com 
100

239819 30 30 60 30 10 20 30 00 210 210 1,73 363,30

46 Cola, composição polímero de acetato 
de polivinila e aditivos, cor branca, 
aplicação madeira, características 
adicionais lavável e atóxica, tipo 

unidad
e

288460 05 5 10 5 100 5 5 00 135 135 5,80 783,00
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líquido. Pote com 250gr.

47

Cola, composição polivinil acetato - 
pva, cor branca, aplicação papel e 
madeira, características adicionais 
atóxica, tipo líquido. Pote com 1 Kg.

Pote c/ 
1Kg

313078 20 20 40 20 50 10 20 00 180 180 9,40 1.692,00

48
Corda, material 100% polipropileno, 
tipo trançada, diâmetro 20mm.

metro 37575 400 400 800 400 200 300 400 100 1000 3000 9,94 29.820,00

49
Estilete, tipo lâmina retrátil, aplicação 
escritório, largura 19. Material: corpo 
de plástico, na cor amarela.

unidad
e

244724 30 30 60 30 100 20 30 00 300 300 0,76 228,00

50

Fita adesiva zebrada, material 
plástico, tipo autoadesiva zebrada, 
largura 10cm, comprimento 100m, cor 
preta e amarela, características 
adicionais formato cores em diagonal.

rolo de 
100m

346417 20 20 40 20 100 20 20 10 250 250 3,50 875,00

51

Fita adesiva, material celofane 
transparente, tipo monoface, largura 
12mm, comprimento 30m, cor incolor, 
aplicação multiuso. (Pacote com 10 
unidades)

Pacote 
c/ 10 
unid

303749 03 3 6 3 10 3 3 00 31 31 2,00 62,00

52
Fita adesiva, material crepe, tipo 
monoface, largura 25mm, comprimento 
50m, cor branca, aplicação multiuso.

unidad
e

278969 200 200 400 200 20 100 200 00 1320 1320 2,54 3.352,80

53 Fita adesiva, material polipropileno, 
tipo monoface, largura 12mm, 

Pacote 
c/ 10 

302686 03 3 6 3 10 3 3 00 31 31 2,00 62
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comprimento 10m, cores diversas, 
aplicação multiuso. (Pacote com 10 
unidades)

unid

54
Fita  de  cetim 9mm  x  10m,  na  cor 
amarelo

unidad
e

223733 50 50 100 50 10 25 50 10 345 345 3,39 1.169,55

55
Fita de cetim 9mm x 10m, na cor azul 
claro

unidad
e

223736 50 50 100 50 10 25 50 10 345 345 3,39 1.169,55

56
Fita de cetim 9mm x 10m, na cor verde

unidad
e

223729 50 50 100 50 10 25 50 10 345 345 3,39 1.169,55

57

Fita plástica zebrada, material filme 
polipropileno biorientado, largura 
6,50cm, comprimento 180m, cor preta e 
amarela, aplicação isolamento e 
delimitação de área, caracteristicas 
adicionais zebrada.

Rolo 
de 

180m
380041 20 20 40 20 50 10 20 20 200 200 5,49 1.098,00

58

Grampeador médio de mesa tamanho 
26/6, material metal. Cor: preto; 
Capacidade para até 25 folhas 75 
gramas; Reservatório para ½ pente de 
grampos; Bigorna de duas funções; 
Corpo plástico e base emborrachada.

unidad
e

285553 20 20 40 20 20 10 20 00 150 150 4,64 696,00

59
Grampo para grampeador 26/6, 
material metal, tratamento galvanizado, 
caixa com 1.000 unidades.

caixa 203144 30 30 60 30 100 15 30 00 295 295 0,90 265,50

60 Obréia, material papel celulose vegetal, Rolo c/ 250677 20 20 40 20 20 20 20 20 180 180 6,90 1.242,00
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formato circular, apresentação auto 
adesiva, cor branca, tamanho padrão, 
aplicação cobrir furos causados por 
projéteis nos alvos. Rolo com 1.000 
unidades.

1000 
und

61

Obréia, material papel celulose vegetal, 
formato circular, apresentação auto 
adesiva, cor parda, tamanho padrão, 
aplicação cobrir furos causados por 
projéteis nos alvos. Rolo com 1.000 
unidades.

Rolo c/ 
1000 
und

285431 20 20 40 20 20 20 20 20 180 180 7,00 1.260,00

62

Obréia, material papel celulose vegetal, 
formato circular, apresentação auto 
adesiva, cor preta, tamanho padrão, 
aplicação cobrir furos causados por 
projéteis nos alvos. Rolo com 1.000 
unidades.

Rolo c/ 
1000 
und

250678 20 20 40 20 20 20 20 20 180 180 2,70 486,00

63

Papel autoadesivo, material plástico, 
tipo contact, cor incolor, gramatura 60, 
largura 45cm, acabamento superficial 
brilhante, comprimento folha 25m, 
transmitância transparente.

Rolo c/ 
25m

278462 10 10 20 10 20 10 10 00 90 90 23,35 2.101,50

64
Papel kraft, material celulose vegetal, 
gramatura 80 g/m2, comprimento 
60.000 cm, largura 120 cm, cor parda.

Rolo 
de 

600m
234952 10 10 20 10 5 5 10 00 70 70 100,00 7.000,00

65 Papel sulfite, material celulose vegetal, Pacote 203592 50 50 100 50 100 50 50 00 450 450 12,97 5.836,50
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cor branca. Gramatura: 75 g/m2, 
Formato: Tamanho A4 (210 X 297 
mm). Pacote com 500 folhas.

66

Pasta para arquivo, material papelão 
prensado, tipo simples com abas, 
largura 23cm, altura 36cm, lombada 
estreita. Características adicionais: com 
elástico. Cores diversas.

unidad
e

233894 30 30 60 30 100 10 30 00 290 290 1,20 348,00

67

Pasta para arquivo, material plástico 
corrugado flexível, tipo simples, largura 
25cm, altura 32,5cm, lombada 5,5cm, 
cor azul, características adicionais com 
aba e elástico.

unidad
e

283690 20 20 40 20 100 10 20 00 230 230 2,01 462,30

68

Pincel para quadro branco / 
magnético, material plástico, material 
ponta fibra sintética, cor preta, 
características adicionais ponta 
arredondada, espessura do traço aprox. 
4,0mm.

unidad
e

278636 30 30 30 30 20 30 30 00 200 200 0,94 188,00

69

Pincel para quadro branco / 
magnético, material plástico, material 
ponta fibra sintética, cor verde, 
características adicionais ponta 
arredondada, espessura do traço aprox. 
4,0mm.

unidad
e

282480 30 30 30 30 20 15 30 00 185 185 0,86 159,10

70 Pincel para quadro branco / unidad 278638 30 30 30 30 20 15 30 00 185 185 0,90 166,50
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magnético, material plástico, material 
ponta fibra sintética, cor vermelha, 
características adicionais ponta 
arredondada, espessura do traço aprox. 
4,0mm.

e

71

Pincel para quadro branco/ 
magnético, material plástico, material 
ponta fibra sintética, cor azul, 
características adicionais ponta 
arredondada, espessura do traço aprox. 
4,0mm.

unidad
e

278635 30 30 30 30 20 15 30 00 185 185 0,79 146,15

72

Prancheta portátil, material madeira, 
comprimento 35cm, largura 25cm, 
características adicionais com pegador 
metálico.

unidad
e

413335 15 15 15 15 100 15 15 00 190 190 2,00 380,00

73

Prego com cabeça, material aço, tipo 
cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta 
comum, bitola 12 x 15. Pacote com 1 
Kilo.

Pacote 
c/ 1 
Kilo

330129 10 10 10 10 10 10 10 00 70 70 9,03 632,10

74
Pulseira de neon, caixa com 100 
unidades. Cores sortidas (amarelo, azul, 
verde e vermelho).

caixa 66036 10 10 10 10 10 5 10 00 65 65 13,57 882,05

75 Quadro branco, material fórmica 
branca brilhante, acabamento 
superficial moldura alumínio, cor 
moldura natural, finalidade lançamento 

unidad
e

228641 01 1 2 1 20 1 1 01 28 28 104,40 2.923,20
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informações, largura 250cm, 
comprimento 150cm, características 
adicionais magnético com 2 presilhas 
parte superior, tipo fixação parede.

76

Quadro branco, material laminado 
melamínico brilhante, acabamento 
superficial moldura alumínio, cor 
moldura natural, finalidade lançamento 
informações, largura 60cm, 
comprimento 90cm, tipo fixação 
parede, material moldura alumínio, 
componentes adicionais suporte para 
apagador e para lápis.

unidad
e

272710 01 1 2 1 20 1 1 01 28 28 71,75 2.009,00

77

Quadro de avisos medindo 200cm x 
100cm, material madeira aglomerada 
celotex, finalidade anexar 
avisos,.Material da moldura: madeira. 
Características adicionais: cor moldura 
marfim/área exposicão revestida de 
feltro.

unidad
e

237209 01 1 2 1 10 1 1 01 18 18 162,49 2.924,82

78 Quadro  de  avisos  medindo  90cm 
x60cm, material  alumínio  com  fundo 
em maderite, finalidade anexar avisos e 
cartazes,  material  moldura  alumínio, 
características  adicionais  tipo  vitrine, 
com porta em vidro/de correr, formato 
retangular, revestimento emborrachada 

unidad
e

272299 01 1 2 1 10 1 1 01 18 18 162,49 2.924,82
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e feltro verde.

79
Régua comum, material alumínio, 
comprimento 30, graduação centímetro 
e polegada, tipo material rígido.

unidad
e

270870 50 50 50 50 20 50 50 00 320 320 1,40 448,00

80
Régua escritório, material poliestireno, 
comprimento 60, graduação 
centímetro/polegada, cor cristal.

unidad
e

407363 10 10 15 10 20 10 10 00 85 85 3,00 255,00

81

Saco de estopa , material fio algodão 
alvejado, aplicação limpeza pesada, cor 
branca, características adicionais 
lavada. Pacote com 1Kg.

Pacote 
c/ 1Kg

300146 10 10 10 10 10 10 10 00 70 70 5,35 374,50

82

Tinta óleo, componentes resina 
alquídica base óleo vegetal semi-
secativo, cor azul, método aplicação 
rolo de espuma e pincel, solubilidade 
aguarrás, rendimento 40 a 50 m²/gl, 
tempo secagem 24h, acabamento 
brilhante, aplicação revestimento 
superfícies internas, externas e madeira. 
Marca de referência: Coral ou Suvinil 
ou similar.

Lata c/ 
3,6 

litros
224305 02 2 6 2 10 2 2 00 26 26 57,54 1.496,04

83 Tinta para pintura predial, composição 
básica água, pigmentos ativos e inertes, 
coalecentes, mi-, aspecto físico líquido 
viscoso, tipo acabamento fosco 
aveludado, cor palha, superfície 

Lata c/ 
18 

litros

253850 02 2 2 2 40 2 2 00 26 52 162,03 8.425,56
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aplicação lisa, reboco, gesso, concreto e 
madeira, aplicação interna e externa, 
rendimento de 30 a 40 m2/ gl, tipo 
látex. Lata com 18 litros. Marca de 
referência: Coral ou Suvinil ou similar.

84

Tinta pintura predial, composição 
básica água, pigmentos ativos e inertes, 
coalecentes, mi-, aspecto físico líquido 
viscoso, tipo acabamento fosco 
aveludado, cor branco neve, superfície 
aplicação lisa, reboco, gesso, concreto e 
madeira, aplicação interna e externa, 
rendimento de 30 a 40 m2/ gl, tipo 
látex. Lata com 18 litros. Marca de 
referência: Coral ou Suvinil ou similar.

Lata c/ 
18 

litros
253853 02 2 6 2 40 2 2 00 28 56 161,85 9.063,60

85

Tinta para pintura predial, 
composição básica água, pigmentos 
ativos e inertes, coalecentes, mi-, 
aspecto físico líquido viscoso, tipo 
acabamento fosco aveludado, cor 
marron, superfície aplicação lisa, 
reboco, gesso, concreto e madeira, 
aplicação interna e externa, rendimento 
de 30 a 40 m2/ gl, tipo látex. Lata com 
18 litros.

Lata c/ 
18 

litros
75990 01 1 2 1 40 1 1 00 47 47 162,03 7.615,41

86 Tinta para pintura predial, 
composição básica água, pigmentos 

Lata c/ 
18 

75990 01 1 2 1 40 1 1 00 47 47 162,03 7.615,41
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ativos e inertes, coalecentes, mi-, 
aspecto físico líquido viscoso, tipo 
acabamento fosco aveludado, cor bege, 
superfície aplicação lisa, reboco, gesso, 
concreto e madeira, aplicação interna e 
externa, rendimento de 30 a 40 m2/ gl, 
tipo látex. Lata com 18 litros.

litros

87

Alvo para tiro de pistola, alvo de tiro, 
material papelão, tipo silhueta, tamanho 
104 x 103, tipo "humanóide", com 
silhueta em tamanho humano normal da 
cintura a cabeça e braços sem refém.

Und 285435 1000 1000 1000 1000 1000 500 1000 200 3350 6700 2,60 17.420,00

88

Alvo para tiro de fuzil, alvo de tiro, 
material papelão, tipo silhueta, tamanho 
104 x 103, tipo "humanóide", com 
silhueta em tamanho humano reduzido 
da cintura a cabeça e braços sem refém.

Und 285435 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 2500 7500 3,97 29.775,00

89 Lanterna não elétrica, material 
alumínio anodizado, comprimento 
12cm, características adicionais luz 
branca, com três modos de iluminação 
(alta, ba, tipo tática manual, aplicação 
iluminação, cor preta, luminosidade 
mínimo de 900 lumens, tipo lâmpada 
led, acionamento botão tipo ´clique´ na 
parte traseira, tempo duração carga 
bateria contínua de no mínimo 2 horas, 

Und 401318 30 30 30 30 200 15 30 00 73 365 59,74 21.805,10
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alimentação pilha ou bateria 
recarregável.

90
Pó xadrez verde, pigmento de colorir 
tinta.

Cx c/ 
1Kg

30570 100 100 100 100 100 100 100 00 700 700 14,85 10.395,00

91
Pó xadrez azul, pigmento de colorir 
tinta.

Cx c/ 
1Kg

30570 100 100 100 100 100 100 100 00 700 700 15,04 10.528,00

92
Pó xadrez vermelho, pigmento de 
colorir tinta.

Cx c/ 
1Kg

30570
100 100 100 100 100 100 100 00 700 700 15,04 10.528,00

Valor global 709.952,84

1.2 Em relação aos itens 1 ao 19 e 21 ao 92, a participação é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

1.3 Nos termos do art. 43, III da Lei Complementar n. 123, de 2006 (atualizada pela LC n. 147/2014), a Administração deverá estabelecer, 
em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. Por essa razão, parcela de 25% (vinte e cinco por cento) dos quantitativos divisíveis 
serão destinados exclusivamente a ME/EPP/COOP beneficiadas pela LC n. 123/2006, para o  item 20 deste termo de referência.

1.4 Nos termos do artigo 3º, §§5º a 10, da Lei nº 8.666, de 1993, e demais decretos sobre margem de preferência, os itens acima não 
possuem margem de preferência normal e adicional.

2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

2.1. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa 
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado  no  Cadastro 



Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, 
da Lei n° 6.938, de 1981:

a) ITENS: 05, 06, 08, 37, 43, 44, 60 ao 66, 72, 75, 76, 77, 78, 82 ao 88.

2.2. Os produtos ofertados deverão estar em conformidade com as exigências mínimas de qualidade, conforme IN SLTI/MPOG nº 01, de 
19/01/2010, ou seja:

1.3.1 Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 
15448-1 E 15448-2;
1.3.2  Que  sejam  observados  os  requisitos  ambientais  para  a  obtenção  de  certificação  do  Instituto  Nacional  de  Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 
similares;
1.3.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, 
que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

1.3.4  Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1. A aquisição dos materiais citados justifica-se pela necessidade de suprir o Batalhão-Escola de Comunicações com: MATERIAIS DE 

INSTRUÇÃO - para o Núcleo de Formação de Reservistas do BESCOM que forma soldados, cabos e sargentos temporários do curso de 

comunicações, dando treinamento militar e ministrando instruções básicas e técnicas de comunicações no Exército Brasileiro; e MA-

TERIAIS DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM - com a finalidade de manter a tropa do Batalhão-Escola de Comunicações e Unidades 

participantes em condições de ação em Operações de Garantia da Lei e da Ordem quando solicitado, na Operação de Segurança do 

Complexo da Maré, nos serviços diários de Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, Patrulhamento, nas missões rotineiras e na 

preparação para a segurança nos Jogos Olímpicos de 2016.

3.2. As quantidades foram tomadas pela 4ª Seção em conjunto com o almoxarifado do Batalhão-Escola de Comunicações, com base no 

quantitativo demandado do ano anterior, nas necessidades e nas missões previstas para o ano de 2015. 

3.3. Metrologia utilizada para material de Instrução e Garantia da Lei e da Ordem, item 1 ao 32 (GLO) e itens 33 ao 92 

(Mat Instr): O quantitativo máximo do Termo de Referência foi obtido com o somatório das necessidades requisitadas pela Unidade 

Gerenciadora e as sete Unidades Participantes do processo, quantidades embasadas no planejamento dos respectivos setores de ma-



terial de cada Organização Militar citada. A quantidade mínima a ser cotada no envio da proposta foi determinada da seguinte forma: 

itens 1 ao 5, 9 ao 11, 13, 13, 19 ao 26, 28 ao 32, 33 ao 47, 49 ao 83, 85, 86, 87, 90, 91 e 92 possuem pouca quantidade total, 

logo, a quantidade mínima é a quantidade total; já os itens 6,7,8,12,15,16,17,18,27, 48, 83 e 84, possuem quantidades relativa-

mente grandes e, então, foi estabelecido a metade da quantidade total. Além desses, por possuírem quantidades maiores, foi esta-

belecido como quantidade mínima para o item 88 um terço e para o item 89 um quinto do quantitativo total.

3.4. Os benefícios são o aumento da eficiência e da produtividade dos instruendos nas instruções, com o material de instrução adequado para agregar o conhecimento necessário 

para executar as atividades militares de comunicações. Além disso, o aumento da eficiência e da produtividade da tropa do Batalhão-Escola de Comunicações nas 

operações, com o material de garantia da lei e da ordem, causando impacto positivo diretamente na sociedade.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. O objeto enquadra-se no conceito de bens comuns, previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei n° 10.520/02, pois todos os itens são 
descritos através de características usuais no mercado.

4.2. A aquisição por Sistema de Registro de Preços justifica-se pelo atendimento de mais de uma Unidade Gestora, situação esta que se enquadra na hipótese previstas no inciso III 
e pela natureza do objeto, não sendo possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, enquadrando-se no inciso IV, ambos do Art. 3º do Decreto 
nº 7.892/13. Sendo assim, o registro de preços ora proposto possibilitará uma projeção de contratações por um período de 12 meses, otimizando o emprego dos recursos 
recebidos por estas Unidades. 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. Os itens adquiridos neste Pregão serão entregues por conta e risco do licitante contratado e em conformidade com as quantidades 
que forem solicitadas nas respectivas Notas de Empenho, devendo os itens serem entregues na sede do Órgão emissor da Nota de 
Empenho, conforme abaixo:

a) Órgão Gerenciador – Batalhão Escola de Comunicações, situado na Av. Duque de Caxias, Nº 2940, Vila Militar, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.615-220. A entrega deverá ser 
feita no almoxarifado, em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h, e nas sextas-feiras das 09:30h às 11:30h. O recebimento em 
horários diferentes dos estabelecidos deverá ser solicitado e, se for autorizado, agendado com o Setor de Material, através do telefone (21) 2457-4167.

b) Órgão participante – Comando do Grupamento de Unidades Escola – 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, situado na rua Bernardos de Vasconcelos, nº 1.090, Realengo, 
Rio de Janeiro – RJ. A entrega deverá ser feita no almoxarifado, em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 16:00h, e nas sextas-feiras 
das 08:30h às 11:30h.

c) Órgão participante – 2º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, situado na Av. Duque de Caxias, Nº 1.410, Vila Militar, Rio de Janeiro – RJ. A entrega deverá ser feita no 
almoxarifado, em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h, e nas sextas-feiras das 09:30h às 11:30h.



d) Órgão participante – 15º Regimento de Cavalaria Mecanizado Escola, situado na Av. Duque de Caxias, Nº 2.486, Vila Militar, Rio de Janeiro – RJ. A entrega deverá ser feita 
na SALC/ 15º R C Mec (Es), em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h, e nas sextas-feiras das 09:30h às 11:30h.

e) Órgão participante – 57º Batalhão de Infantaria Motorizado Escola, situado na Av. Duque de Caxias, Nº 1.136, Vila Militar, Rio de Janeiro – RJ. A entrega deverá ser feita no 
almoxarifado, em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h, e nas sextas-feiras das 09:30h às 11:30h.

f)  Órgão participante – 1º Batalhão de Engenharia de Combate,  situado na Praça Ruão, 35, Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ. CEP: 23.570-200.  A entrega deverá ser feita no 
almoxarifado, em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h, e nas sextas-feiras das 09:30h às 11:30h.

g) Órgão participante – 25º Batalhão Logístico (Escola), situado na Rua Salustiano Silva 395 - Magalhaes Bastos - Rio de Janeiro - RJ. A entrega deverá ser feita no almoxarifado, 
em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h, e nas sextas-feiras das 09:30h às 11:30h.

h) Órgão participante – 31º Grupamento de Artilharia de Campanha (Escola), situado na Avenida São Sebastião, S/nº - Deodoro - Rio de Janeiro - RJ. A entrega deverá ser feita 
no almoxarifado, em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 09:30h às 11:30h e das 13:30h às 15:30h, e nas sextas-feiras das 09:30h às 11:30h.

5.2. O prazo de entrega dos bens é de  10 (dez) dias,  contados  da data de emissão da Nota de Empenho, em remessa única, no 
endereço dos respectivos órgãos.

5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, 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. 

5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5. 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.

5.5.1. 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.

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

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. 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;



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

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

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

6.2. 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.

6.3. 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.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. 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:

7.1.1. 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;

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

7.1.2. 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);

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

7.1.4. 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;

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

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.



7.1.7. A contratada deverá providenciar o recolhimento dos recipientes de tintas, vernizes e solventes originários da contratação, 
para  posterior  repasse  às  empresas  industrializadoras,  responsáveis  pela  reciclagem  ou  reaproveitamento  dos  mesmos,  ou 
destinação final ambientalmente adequada.

7.1.8. É proibido, à contratada, o descarte como lixo comum dos recipientes com sobras de tintas, vernizes e solventes.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

9.1. 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.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. 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.

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no 
mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

10.2. 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.

10.3. 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.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;



11.1.3. fraudar na execução do contrato;

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

11.1.5. cometer fraude fiscal;

11.1.6. não mantiver a proposta.

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

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

11.2.2.multa moratória de 0,6% (zero vírgula seis por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até 
o limite de 7 (sete) dias;

11.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

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

11.2.5. 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; 

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

11.2.7. 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;

11.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

11.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

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

11.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Rio de Janeiro, RJ, 26 de agosto de 2015.



JÚLIO MOREIRA PEREIRA  – 2º Ten
Chefe do Almoxarifado

Em consequência:

1. Aprovo o presente Termo de Referência  tendo em vista as necessidades do Batalhão-Escola de Comunicações e demais 
Unidades participantes da presente licitação, que com a aquisição, se manterão em condições de serem empregadas na preparação para os 
Jogos Olímpicos de 2016 e missões de Garantia da Lei e da Ordem.

Rio de Janeiro, RJ, 26 de agosto de 2015.

FELIPE DRUMOND MORAES – TC
Ordenador de Despesas do B Es Com



MODELO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º .........

O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede 
no(a)  ......,  na  cidade  de  ........,  inscrito(a)  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  .....,  neste  ato 
representado(a) pelo(a) ......  (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... 
de ......  de 200...,  publicada no .......  de .....  de .......  de .....,  inscrito(a) no CPF  sob o 
nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando o julgamento da 
licitação  na modalidade de pregão,  na forma  eletrônica,  para REGISTRO DE PREÇOS 
nº ......./200...,  publicada no ......  de ...../...../200.....,  processo administrativo n.º  ........, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela(s)  alcançada(s)  e na(s)   quantidade(s)   cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes 
na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

 DO OBJETO

1.1. A  presente  Ata  tem  por  objeto  o  registro  de  preços  para  a  eventual 
aquisição  de  ........  ,  especificado(s)  no(s)  item(ns)..........  do  ..........  Termo  de 
Referência, anexo ......  do edital de  Pregão nº ........../20...,  que é parte integrante 
desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

 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
do
TR

Fornecedor (razão 
social, CNPJ/MF,  

endereço, contatos,  
representante)

X

Especificação Marca 
(se exigida no 

edital)

Modelo
(se exigido no  

edital)

Unidade Quantidade Valor Un Prazo 
garantia  

ou 
validade

Nota Explicativa:  Observar  o  disposto  no  Decreto  nº  5.450/05,  art.  25,  §  7º:  “ No 
pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a 
proposta  do  licitante  vencedor  não  atender  ao  quantitativo  total  estimado  para  a 
contratação,  respeitada  a  ordem  de  classificação,  poderão  ser  convocados  tantos 
licitantes quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço 
da proposta vencedora.”

 ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

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

Item nº Órgãos Unidade Quantidade



Participantes

Nota Explicativa: Não havendo órgãos participantes, suprimir o item.

 VALIDADE DA ATA 

4.1. A  validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir 
do(a)................................, não podendo ser prorrogada.

Nota Explicativa: A Ata de Registro de Preços pode ter sua validade fixada por prazo 
inferior a 12 (doze) meses, podendo ou não ser prorrogada, a critério da Administração, 
respeitado, contudo, o prazo total de 12 (doze) meses (art. 12 do Decreto nº 7.892/13).

 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.

Nota explicativa: Considerando o disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, 
bem como a regra do art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014, o prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias deve ser considerado como o intervalo máximo entre pesquisas de preços, 
observando-se  que  a  situação  em  concreto  pode  determinar  a  diminuição  desse 
intervalo.

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.

Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados 
registrados na ata.

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 5.6.1, 5.6.2 
e  5.6.4  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. 

 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 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 
cópia aos demais órgãos participantes (se houver). 

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 
registrado(s)



NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens deste modelo de Edital, destacados em vermelho itálico, devem ser preenchidos 
ou adotados pelo órgão ou entidade pública licitante, de acordo com as peculiaridades do 
objeto da licitação e critérios de oportunidade e conveniência, cuidando-se para que 
sejam reproduzidas as mesmas definições nos demais instrumentos da licitação, para 
que não conflitem.

Alguns itens receberão notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou 
setor responsável pela elaboração das minutas referentes à licitação, que deverão ser 
suprimidas quando da finalização do documento.

Supressão automática das notas explicativas: Clique no botão substituir no canto 
direito da guia início ou use o atalho Ctrl+U; clique em mais, para ampliar a caixa de 
diálogo, e depois em formatar, opção estilo. Na caixa de diálogo Localizar estilo encontre 
o estilo citação e o selecione, depois clique em OK para sair. Clique em substituir tudo. 
Faça isso apenas ao final, para elaborar a minuta seguindo as orientações.

Quando quiser localizar palavras posteriormente em qualquer documento, observe se 
abaixo  do campo  localizar  consta  a  informação “Formato:  Estilo:  Citação”.  Em caso 
positivo,  clique  em Sem Formatação,  na  caixa  de  diálogo  ampliada,  para  voltar  às 
condições normais de pesquisa.

Os Órgãos Assessorados deverão manter as notas de rodapé dos modelos utilizados para 
a elaboração das minutas e demais anexos, a  fim de que os Órgãos Consultivos, ao 
examinarem os documentos, estejam certos de que dos modelos são os corretos.  A 
versão final do texto, após aprovada pelo órgão consultivo, deverá excluir a referida 
nota.

MODELO

ANEXO .....

TERMO DE CONTRATO

COMPRA

TERMO  DE  CONTRATO  DE  COMPRA  Nº 

......../....,  QUE  FAZEM  ENTRE  SI 

O(A).......................................................... 

E  A  EMPRESA 

.............................................................  

O(A)....................................(órgão  ou  entidade  pública  Contratante),  com  sede  no(a) 
.....................................................,  na  cidade  de  ...................................... /Estado  ..., 
inscrito(a)  no  CNPJ  sob  o  nº  ................................,  neste  ato  representado(a)  pelo(a) 
.........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... 
de  20...,  publicada  no DOU de  ..... de  ............... de  ...........,  inscrito(a)  no  CPF  nº 
...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., 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  ..............................  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 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., 
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., 
conforme  especificações  e  quantitativos  estabelecidos  no  Edital  do  Pregão 
identificado  no  preâmbulo  e  na  proposta  vencedora,  os  quais  integram  este 
instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO 
CATMAT

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDAD
E

VALOR

1

2

3

...

Nota explicativa:  A tabela acima é meramente ilustrativa, devendo compatibilizar-se 
com aquela prevista no Termo de Referência e com a proposta vencedora.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O  prazo de vigência deste Termo de Contrato  é de .............................., 
contados do ........................., prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

Nota Explicativa: Deve guardar conformidade com o Edital.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).

3.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e 
indiretas  decorrentes  da  execução  contratual,  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.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na 
classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  

Fonte: 

Programa de Trabalho:  



Elemento de Despesa:  

PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se 
no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. 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.

6.3.1. 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.

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

Nota explicativa:  Em princípio, o Decreto n. 7.892/2013, não veda a celebração de 
termo  aditivo  contratual  para  o  acréscimo  dos  quantitativos  contratados.  A  Ata  se 
diferencia do contrato por ser “...documento vinculativo, obrigacional, com característica 
de  compromisso  para  futura  contratação,  onde  se  registram  os  preços, 
fornecedores,  órgãos  participantes  e  condições  a  serem  praticadas,  conforme  as 
disposições  contidas  no  instrumento  convocatório  e  propostas  apresentadas”  (TCU, 
Acórdão n° 531/2007, Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 10.04.2007).

Nota explicativa: Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos 
do  art.  65,  §1º  da  Lei  n.  8.666/93,  dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  de 
fornecimento, que se encerra com o cumprimento das obrigações.

 

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no 
Termo de Referência.

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A  fiscalização  da  execução  do  objeto  será  efetuada  por 
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no 
Termo de Referência.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas 
no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no 
Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO



11.1. 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 das sanções aplicáveis.

11.2. 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.

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

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

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço  dos  eventos  contratuais  já  cumpridos  ou  parcialmente 
cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar  ou  utilizar  este  Termo  de  Contrato  para  qualquer 
operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento 
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. 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  de  licitações  e  contratos  administrativos  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 QUINTA – PUBLICAÇÃO

14.1. 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. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo 
de Contrato será o da Seção Judiciária de .................. - 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. 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....



_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PREGÃO ELETRÔNICO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2015 

(Processo Administrativo n.° 63092.000409/2015-59) 

 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, através do Ministério da Defesa, neste 
representado pela Marinha do Brasil, por meio do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, sediado a 
Estrada do Quilombo s/nº, Bananal, Ilha do Governador / Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21.911-016 realizará 
licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor 
preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto 
n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 
exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 16 de setembro de 2015 
Horário: 08:30 (horário de Brasília) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de material de LIMPEZA, 
EXPEDIENTES E DESCARTÁVEIS, visando atender às necessidades do CENTRO DE INSTRUÇÃO 
ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO (CIASC), conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

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 o Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC). 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti (BFNRM). 

2.2.2. Diretoria do Patrimônio histórico e Documentação da Marinha (DPHDM);  

2.2.3. Tribunal Marítimo 

 
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do 
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
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3.1. 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. 

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

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.5.1. 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, 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 a 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 pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão 
ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 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.  

5.1.1. Em relação aos itens estimados até o valor de R$ 80.000,00 a participação é exclusiva 
a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da 
Lei nº 11.488, de 2007. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

5.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

5.2.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

5.3.1.1. Nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame; 

5.3.1.2. Nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” , apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa; 

5.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

 

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. 

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

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
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6.6.1. Valor unitário; 

6.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade total fixada no Termo de 
Referência para cada item; 

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia, o número do registro no cadastro técnico federal do fabricante 
enquadrado no Art. 2º, V e nos termos do Anexo I da IN nº 06/2013 IBAMA/MMA, a certificação 
compulsória da conformidade do fabricante dos copos plásticos descartáveis regulados pela 
Portaria nº 453/2010 INMETRO/MDICE, e o número do registro ou o processo da notificação do 
saneante domissanitário ou do cosmético arquivado na ANVISA/MS, conforme o Decreto nº 
8.077/2013, quando for o caso; 

6.6.5.1. Será desclassificada a proposta que na descrição detalhada do objeto utilize 
expressões tais como, de acordo com o termo de referência, conforme o edital ou outras 
similares. 

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

6.8. 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. 

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

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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 mensagem entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário). 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.6.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 

7.6.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 

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. 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.  

7.13. 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. 

7.14. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, 
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 
6.204, de 2007. 

7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas 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. 

7.16. 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. 

7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, 
empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa 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. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno 
porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique 
a primeira que poderá  apresentar melhor oferta. 
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7.19. Eventual empate entre propostas, 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: 

7.19.1. Produzidos no País; 

7.19.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

7.19.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

7.20. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

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. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
8.3. 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.  

 

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 
aceitação da proposta.  

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

8.4.1.1. O CTF/APP acompanhado pelo CR VÁLIDO do fabricante enquadrado pelo 
Art. 2º, V da IN nº 06/2013 IBAMA/MMA, nos termos do ANEXO I da mesma 
Instrução Normativa, conforme o Art. 17, I da Lei nº 6.938/1981; 

8.4.1.2. O nº do registro ou nº do processo da notificação do saneante domissanitário, 
do cosmético ou do produto correlato arquivado no banco de dados da 
ANVISA/MS, de acordo com o Art. 7º, § 1º do Decreto nº 8.077/2013, e 
conforme os Arts. 2º e 3º da Lei 6.360/1976, e; 

8.4.1.3. A CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DA CONFORMIDADE emitida por OCP acreditada 
pelo INMETRO/MDICE para os copos plásticos descartáveis regulados pela Portaria nº 
453/2010 INMETRO/MDICE 

8.5.  O Pregoeiro ainda poderá solicitar que os licitantes enviem documento digital pela mesma 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena 
de não aceitação da proposta, os documentos 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, 
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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. 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.  

8.5.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens 
acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob 
pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis 
contados da solicitação. 

8.5.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a 
todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

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

8.5.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.5.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência.  

8.5.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados 
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 
pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.5.2.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão 
ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.5.2.7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos 
em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

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

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

8.8. 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. 

8.8.1. 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. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
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8.9. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, 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. 

 

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

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

9.2.2. 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 microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, 
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
– SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, 
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 
trabalhista, nas condições seguintes: 

9.4. Habilitação jurídica:  

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

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

9.4.3. 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; 

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução 
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

9.4.5. 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; 

9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 
demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso 
I, do Decreto nº 6.106/07);  

9.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.5.4. 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 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5.5. 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;  

9.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

9.5.7. 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;  

9.5.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.5.9. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 

9.5.10. 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; 

9.5.10.1. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, 
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 
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11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. 
(Art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

9.5.10.2. 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; 

9.5.11. 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: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

9.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, 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. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (21) 24675112 ou via e-mail para 
rildo.soares@ciasc.mar.mil.br no prazo de três (03) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 
autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, 
ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de cinco (05) dias,  após encerrado o 
prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail; 

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

9.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, 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 solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 

9.11. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, em havendo 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. 

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

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. 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: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 

10.2. 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. 

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

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá 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. 

11.2. 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. 

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

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

11.2.3. 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. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
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12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. 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. 

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

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (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.  

13.2. 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 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.3. 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. 

13.3.1. 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. 

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 
a aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização).  

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar 
possível proibição de contratar com o Poder Público. 

14.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para aceitar/retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para o 
aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite 
do adjudicatário, 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. 

14.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

14.4. Antes do 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. 

14.4.1. 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. 
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14.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 

 

15. DO PREÇO 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

15.2. 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. 

 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

 

17.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias , 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. 

18.2. 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. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 
na nota fiscal apresentada. 
18.4. 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. 

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

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

18.7. 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. 

18.8. 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, 
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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.   

18.9. 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.  

18.10. 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.   

18.11. 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. 

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

18.12.1. 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. 

18.13. 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%. 

 

   
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

19.1.1. 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; 

19.1.2. Apresentar documentação falsa; 

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. Não mantiver a proposta; 

19.1.6. Cometer fraude fiscal; 
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19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.8. 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. 

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

19.2.1. Multa 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

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

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

19.3.1. 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. 

19.4. 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, 

19.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelos e-mails 
Alberto@ciasc.mar.mil.br ou rildo.soares@ciasc.mar.mil.br, pelo fax (021) 2467-5112, ou por petição 
dirigida ou protocolada na divisão de suprimentos no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

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

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

20.5. 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. 

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

20.7. 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. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 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.   
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21.2. 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. 

21.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.4. 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. 

21.5. 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. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.7. 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. 

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço constante no 
preâmbulo deste edital, nos dias úteis, no horário das 10:00 horas às 15:00 horas, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

21.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

21.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

 

Rio de Janeiro, ......... de ................................. de 2015. 

 

 

GUSTAVO MOREIRA PIERRE 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) 

Ordenador de Despesa 
 



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

DEPÓSITO CENTRAL DE INTENDÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/DCI/2015

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo n° 67421.001033/2015-81

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Depósito Central de Intendência,
por meio da Seção de Licitações, sediado à Rua Coronel Laurênio Lago s/nº, Marechal Hermes, Rio de
Janeiro – RJ, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005; do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 7
de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e nº 02, de 11
de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15
de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  à  Portaria  nº  1.526/GC6,publicada  no  DOU  nº  180,  de
18/09/2014,  página  11,  Seção  1,  Ministério  da  Defesa,  foi  criado  no  âmbito  do  Comando  da
Aeronáutica (COMAER), o Cadastro Técnico de Fornecedores (CADTEC),  que  visa  complementar
dados  e  documentos  constantes  do  Sistema  de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
bem como à  legislação  correlata,  e  demais  exigências  previstas  neste  Edital  e  seus  Anexos.  e  as
exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 15/09/2015
Horário: 09:00 hs
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O  objeto  da  presente  licitação  é  o  registro  de  preços  para  aquisição  de  material  de  expediente,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade
da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

2.2. 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.
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2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo 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.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.6.1. 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.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

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

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

3.4. O uso  da  senha  de  acesso  pelo  licitante  é  de  sua  responsabilidade  exclusiva,  incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
2, de 2010.

4.1.1.Com exceção do item 172, que é de ampla participação, o restante dos itens elencados no Termo
de Referência (ANEXO I), é de participação exclusiva a microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

4.2. Não poderão participar desta licitação interessados:

4.2.1.proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
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4.2.2.estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

4.2.4. que  estejam sob  falência,  em recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  concurso  de  credores,
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.5.entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

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

4.3.1.1. nos  itens  exclusivos  a  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades
cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.3.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.3.2.que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

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

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

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

4.3.6.os fornecedores  interessados  terão  seu  desempenho  registrado  no CADTEC, conforme
Portaria 1.526/GC6 de 12/09/2014.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante encaminhará 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.

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

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
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5.6.1. valor unitário do item;

5.6.2.a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para
cada item;

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

5.6.3.Marca;

5.6.4.Fabricante; 

5.6.5.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;

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

5.8. 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.

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

5.10. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se
o  produto  ofertado  é  manufaturado  nacional  beneficiado  por  um  dos  critérios  de  margem  de
preferência indicados no Termo de Referência.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

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

6.2. 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. 

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

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

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

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

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

6.5.1.O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.

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

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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6.7.1.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

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

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

6.10. 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. 

6.11. 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. 

6.12. A etapa  de  lances  da  sessão  pública  será  encerrada  por  decisão  do  Pregoeiro.  O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de
tempo  de  até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente  determinado  pelo  sistema,  findo  o  qual  será
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação
das propostas.

6.14. Em  relação  aos  itens  não  exclusivos  a  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e
sociedades cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas,  empresas  de pequeno porte  e  sociedades cooperativas  participantes,  procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

6.15. Nessas condições, as propostas de  microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. 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.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada
desista  ou  não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes
microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento),  na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno
porte  e  equiparados que se  encontrem em situação de empate,  será  realizado sorteio para  que se
identifique a primeira que poderá  apresentar melhor oferta.

6.19. Eventual empate entre propostas, 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:

6.19.1. produzidos no País;

6.19.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
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6.19.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País.

6.20. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.21. 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.

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

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. 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.

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.3. 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.

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da
proposta. 

7.4.1.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.

7.4.1.1. 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. 

7.4.2.Caso a  compatibilidade  com as  especificações  demandadas,  sobretudo quanto  a  padrões  de
qualidade e desempenho, não possa ser  aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de
não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro do prazo estabelecido por ele.

7.4.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento  para  a  avaliação das  amostras,  cuja  presença  será  facultada  a  todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.4.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
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7.4.2.3. No  caso  de  não  haver  entrega  da  amostra  ou  ocorrer  atraso  na  entrega,  sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.4.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro  analisará  a  aceitabilidade  da  proposta  ou  lance  ofertado  pelo  segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até
a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

7.4.2.5. Os  exemplares  colocados  à  disposição  da  Administração  serão  tratados  como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.

7.4.2.6. Por serem submetidas a testes, as amostras não serão devolvidas, conforme Termo de
Referência.

7.4.2.7.  Os  licitantes  deverão  colocar  à  disposição  da  Administração  todas  as  condições
indispensáveis  à realização de testes  e fornecer,  sem ônus,  os  manuais  impressos  em
língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

7.4.3.Para os itens enquadrados no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, o
Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou
envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do
fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade
válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata.

7.4.4.A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito em
obtê-lo mediante consulta  on line ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao
processo;

7.4.5.Caso o fabricante seja dispensado de tal  registro,  por força de dispositivo legal,  o licitante
deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da
lei.”

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

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

7.4.5.3. 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.

7.4.5.3.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

7.4.5.4. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas,  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
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ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

7.4.5.5. Nos  itens  em que for  admitido  oferecer  quantitativos  inferiores,  se  a  proposta  do
licitante  vencedor  não  atender  ao  quantitativo  total  estimado  para  a  contratação,
respeitada  a  ordem  de  classificação,  poderão  ser  convocados  tantos  quantos  forem
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. 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:
8.1.1.SICAF;
8.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3.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).
8.1.4.Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
8.1.5.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.

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

8.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à
habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º,
13, 14 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

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

8.2.2.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  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  das  sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF além do nível  de credenciamento exigido pela  Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2,  de
11.10.10, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade
Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:

8.4. Habilitação jurídica: 

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

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

8.4.3.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;

8.4.4.No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n°
103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

8.4.5.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;

8.4.6.No  caso  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em  funcionamento  no  País:  decreto  de
autorização;

8.4.7.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

8.5.2.prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos
federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto
nº 6.106/07); 

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

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

8.5.5.prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  justiça  do  trabalho,  mediante  a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;

8.5.6.caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa,  empresa de pequeno porte,  ou
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,                      deverá
apresentar  toda a  documentação exigida para  efeito  de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por
meio de: 

8.6.1.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.

8.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados
pelos licitantes, via e-mail  pregaodci@yahoo.com.br, no prazo de 2h (duas) horas, após solicitação
do  Pregoeiro  no  sistema  eletrônico.   Posteriormente,  serão  remetidos  em  original,  por  qualquer
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração,
desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no
prazo de 02 (dois) dias,  após encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail;
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8.7.1.Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes,  salvo aqueles legalmente
permitidos.

8.8. Se  a  menor  proposta  ofertada  for  de  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade
cooperativa, 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 solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

8.8.1.A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,  sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se
outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição
na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

8.11. Nos  itens  não  exclusivos  a  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades
cooperativas, em havendo 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.

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

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada, por meio de funcionalidade
disponível  no  sistema, no  prazo  de 30  (trinta)  minutos, a contar  da convocação do Pregoeiro no
sistema eletrônico, sob pena de desclassificação, e deverá:

9.1.1.ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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.

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

9.2. 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.

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

10. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

10.1. De acordo com a IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010.

10.2. Os  órgãos e  entidades  da  Administração Pública  Federal  direta,  autárquica e  fundacional,
quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:
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10.2.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

10.2.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do
Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade  Industrial  –  INMETRO como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

10.2.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

10.2.4. que  os  bens  não  contenham  substâncias  perigosas  em  concentração  acima  da
recomendada  na  diretiva  RoHS  (Restriction  of  Certain  Hazardous  Substances),  tais
comomercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

10.2.5. A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

10.3. O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em
caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá
realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo
as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se confirme a
adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada.

11. DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e,  depois de decorrida a  fase de regularização fiscal  de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá 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.

11.2. 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.

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

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

11.2.3. 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.

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

11.4. Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  no  endereço
constante neste Edital.
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12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. 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.

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

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) 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. 

13.2. 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(m)
assinada(s) no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s),
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

13.4. 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. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. 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). O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) contados
do(a) assinatura do contrato ou recebimento da Nota de Empenho, prorrogável na forma do art. 57, §
1°, da Lei n° 8.666/93.

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar
possível proibição de contratar com o Poder Público. 

14.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) 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. 

14.2.2. 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 do adjudicatário,  mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.
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14.4. 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.

14.4.1. 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.

14.5. Se  o  adjudicatário,  no  ato  da  assinatura  do  Termo de  Contrato  ou  aceite  do  instrumento
equivalente,  não  comprovar  que  mantém  as  mesmas  condições  de  habilitação,  ou  quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação
e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital e das demais cominações legais.

14.6. Os  fornecedores  interessados  em  contratar  com  o  COMAER  deverão  efetuar  seu
cadastro no CADTEC por meio do site www.sefa.aer.mil.br , conforme previsão do §6º da referida
Portaria 1.526/GC6 de 12/09/2014.

15. DO PREÇO

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

15.2. 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.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

18. DO PAGAMENTO

18.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 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.

18.2.  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.

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

18.4. 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
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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.

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

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

18.7. 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.

18.8. 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.  

18.9. 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. 

18.10. 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.  

18.11. 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.

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

18.12.1. 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.

18.13. 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%.
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

19.1.1. 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;

19.1.2. apresentar documentação falsa;

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. não mantiver a proposta;

19.1.6. cometer fraude fiscal;

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo.

19.2. 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.

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

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

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

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

19.4.1. 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.

19.5. 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,

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

20.2. A impugnação poderá ser realizada por petição dirigida ou protocolada no endereço rua Cel.
Laurênio Lago, s/n, Marechal Hermes - RJ, Seção de Licitações.

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
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20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. 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.

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

20.7. 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.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. 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.  

21.2. 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.

21.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4. 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.

21.5. 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.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e  incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  em  dias  de  expediente  na
Administração.

21.7. 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.

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço rua Cel. Laurênio Lago, s/n, Marechal Hermes -
RJ,  Seção de Licitações,  nos dias úteis,  no horário das  08 horas às 16 horas,  mesmo endereço e
período  no  qual  os  autos  do  processo  administrativo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos
interessados.

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

21.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência;

21.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços; e
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21.10.3.  ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2015.

___________________________________
THIAGO SILVA DOS SANTOS 1° Ten Int

                                                                                        Pregoeiro                 

_______________________________________
ANDRÉ LUÍS OLIVEIRA DO COUTO Cel Int

      Diretor do DCI
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MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

DEPÓSITO     CENTRAL     DE     INTENDÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

 1. DO OBJETO

 1.1. Aquisição  de  material  de  expediente, conforme  condições,  quantidades,  exigências  e  estimativas
estabelecidas neste instrumento:

ITEM CATMAT ESPECIFICAÇÃO UND QTD UNIT TOTAL

1 271022

Caneta  esferográfica,  material  plástico,
quantidade cargas 1 un,  material  ponta latão
com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa,
cor  tinta  azul,  características  adicionais
material  transparente  e  com  orifício  lateral
(CX C/ 50 UN).

CX 70 73,33 R$ 5.133,10

2 271023

Caneta  esferográfica,  material  plástico,
quantidade cargas 1 un,  material  ponta latão
com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa,
cor  tinta  preta,  características  adicionais
material  transparente  e  com  orifício  lateral
(CX C/ 50 UN).

CX 30 73,33 R$ 2.199,90

3 271024

Caneta  esferográfica,  material  plástico,
quantidade cargas 1 un,  material  ponta latão
com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa,
cor  tinta  vermelha,características  adicionais
material  transparente  e  com  orifício  lateral
(CX C/ 50 UN).

CX 30 73,33 R$ 2.199,90

4 279457

Caneta hidrográfica, material plástico, formato
corpo  cilíndrico,  material  ponta  poliacetato,
espessura  escrita  média,  cor  carga  azul,
aplicação quadro branco (CX C/ 12 UN).

CX 25 35,03 R$ 875,75

5 279459

Caneta hidrográfica, material plástico, formato
corpo  cilíndrico,  material  ponta  poliacetato,
espessura  escrita  média,  cor  carga  preta,
aplicação quadro branco (CX C/ 12 UN).

CX 25 35,03 R$ 875,75

6 279462 Caneta hidrográfica, material plástico, formato
corpo  cilíndrico,  material  ponta  poliacetato,
espessura  escrita  média,  cor carga vermelha,

CX 25 35,03 R$ 875,75
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André Luís Oliveira do Couto Cel Int
                 Diretor do DCI
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aplicação quadro branco (CX C/ 12 UN).

7 279313
Caneta  marca-texto,  material  plástico,  tipo
ponta  fluorescente,  cor  amarela  (CX  C/  12
UN).

CX 25 19,67 R$ 491,75

8 279314
Caneta  marca-texto,  material  plástico,  tipo
ponta  fluorescente,  cor  laranja  (CX  C/  12
UN).

CX 25 19,67 R$ 491,75

9 279312
Caneta  marca-texto,  material  plástico,  tipo
ponta fluorescente, cor verde (CX C/ 12 UN).

CX 25 19,67 R$ 491,75

10 354792

Caneta Permanente, Material Corpo Plástico,
Material Ponta Metal, Tipo Escritagrossa, Cor
Tinta  Preta,  Características  Adicionais
Espessura Ponta 2mm.

UN 25 4,96 R$ 124,00

11 279506
Caneta  hidrográfica,  material  plástico,  cor
carga preta, aplicação retroprojetor (CX C/ 12
UN).

CX 25 36,64 R$ 916,00

12 202040
Pincel  atômico,  material  plástico,  tipo  ponta
feltro,  tipo  carga  descartável,  cor  tinta  azul
(CX C/ 12 UN).

CX 50 69,42 R$ 3.471,00

13 202041
Pincel  atômico,  material  plástico,  tipo  ponta
feltro,  tipo  carga  descartável,  cor  tinta  preta
(CX C/ 12 UN).

CX 50 69,42 R$ 3.471,00

14 228841
Pincel  atômico,  material  plástico,  tipo  ponta
feltro,  tipo carga descartável,  cor tinta verde
(CX C/ 12 UN).

CX 50 69,42 R$ 3.471,00

15 202043
Pincel  atômico,  material  plástico,  tipo  ponta
feltro,  tipo  carga  descartável,  cor  tinta
vermelho (CX C/ 12 UN).

CX 50 69,42 R$ 3.471,00

16 200504
Lapiseira,  material  plástico,  diâmetro  carga
0,5 mm.

UN 150 4,46 R$ 669,00

17 200503
Lapiseira,  material  plástico,  diâmetro  carga
0,7 mm.

UN 150 4,42 R$ 663,00

18 230652
Grafite,  diâmetro  0,50  mm  (TUBO  C/  12
UN).

TB 150 8,46 R$ 1.269,00

19 232154
Grafite,  diâmetro  0,70  mm  (TUBO  C/  12
UN).

TB 150 9,17 R$ 1.375,50

20 272346

Lápis  Preto,  Material  Corpo  Madeira,
Diâmetro  Carga  2  Mm,  Dureza  Carga  2b,
Características  Adicionais  Sem  Borracha
Apagadora,  Material  Carga  Grafite  (CX  C/
144 UN).

CX 25 50,55 R$ 1.263,75

21 230813 Fita  adesiva  embalagem,  material  resina  e
borracha sintética, comprimento 50 m, largura

RL 300 4,46 R$ 1.338,00
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50  mm,  aplicação  empacotamento  geral  e
reforço  pacotes,  tipo  tubete  papelão,  cor
marrom (ROLO C/ 50 MTS).

22 230814

Fita  adesiva  embalagem,  material  resina  e
borracha sintética, comprimento 50 m, largura
50  mm,  aplicação  empacotamento  geral  e
reforço  pacotes,  tipo  tubete  papelão,  cor
transparente (ROLO C/ 50 MTS).

RL 700 4,42 R$ 3.094,00

23 279045

Fita  adesiva,  material  polipropileno
transparente,  tipo monoface,  largura 19 mm,
comprimento  50  m,  cor  incolor,  aplicação
multiuso (ROLO C/ 50 MTS).

RL 500 4,02 R$ 2.010,00

24 278970
Fita  adesiva,  material  crepe,  tipo  monoface,
largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege,
aplicação multiuso (ROLO C/ 50 MTS).

RL 500 4,02 R$ 2.010,00

25 278972
Fita  adesiva,  material  crepe,  tipo  monoface,
largura 50 mm, comprimento 50 m, cor bege,
aplicação multiuso (ROLO C/ 50 MTS).

RL 500 14,89 R$ 7.445,00

26 362300
Fita  adesiva,  material  espuma  acrílica,  tipo
dupla face, largura 24 mm, comprimento 1,5
m (ROLO C/ 1,5 MTS).

RL 50 7,53 R$ 376,50

27 362301
Fita  adesiva,  material  espuma  acrílica,  tipo
dupla face, largura 12 mm, comprimento 1,5
m (ROLO C/ 1,5 MTS).

UN 50 6,23 R$ 311,50

28 232421
Grampeador,  tratamento  superficial  pintado,
material  metal,  tipo  mesa,  capacidade  20  fl,
aplicação papel, tamanho grampo 26/6.

UN 25 23,44 R$ 586,00

29 234265

Grampeador,  tratamento  superficial  pintado,
material  metal  e  plástico,  tipo  mesa,
capacidade até 100 fl, tamanho grampo 23/6,
23/8, e 23/10.

UN 25 70,25 R$ 1.756,25

30 203577
Grampeador, tratamento superficial niquelado,
material metal, tipo alicate, capacidade 240 fl,
aplicação papel.

UN 25 145,10 R$ 3.627,50

31 236480
Grampo  grampeador,  material  metal,
tratamento  superficial  niquelado,  tamanho
23/6 (CX C/ 1000 UN).

CX 150 4,17 R$ 625,50

32 232256
Grampo  grampeador,  material  metal,
tratamento  superficial  niquelado,  tamanho
23/8 (CX C/ 1000 UN).

CX 150 4,41 R$ 661,50

33 291889

Grampo  grampeador,  material  metal,
tratamento  superficial  galvanizado,  tamanho
23/10, uso grampeador de mesa (CX C/ 1000
UN).

CX 150 4,85 R$ 727,50
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34 228395
Grampo  grampeador,  material  metal,
tratamento  superficial  niquelado,  tamanho
23/13 (CX C/ 1000 UN).

CX 150 5,76 R$ 864,00

35 203137
Grampo  grampeador,  material  metal,
tratamento  superficial  niquelado,  tamanho
26/6 (CX C/ 1000 UN).

CX 150 5,94 R$ 891,00

36 200502
Grampo  trilho  encadernador,  material  aço
niquelado, comprimento 80 mm, tipo lingueta,
aplicação pasta cartolina (CX C/ 50 UN).

CX 350 10,12 R$ 3.542,00

37 32492
Alfinete para mapas e quadros de aviso n¨ 8,
niquelados,  com cabeça  plástica  (CX C/  60
UN).

CX 50 6,54 R$ 327,00

38 401096

Percevejo,  material  arame  e  chapa  de  aço,
tratamento  superficial  latonado,  tamanho  9
mm, características adicionais tratamento anti-
ferrugem (CX C/ 100 UN).

CX 50 5,06 R$ 253,00

39 294710
Barbante, material polipropileno, diâmetro 1,5
mm (ROLO C/ 100 MTS).

RL 250 8,94 R$ 2.235,00

40 206997
Barbante  algodão,  quantidade  fios  4  un,
acabamento  superficial  crú  (ROLO  C/  100
MTS).

RL 250 8,57 R$ 2.142,50

41 306725
Barbante,  material  algodão,  cor  natural
(ROLO C/ 100 MTS).

RL 250 8,91 R$ 2.227,50

42 323903
Estilete,  tipo  lâmina  retrátil,  espessura  9,50
mm,  material  corpo  plástico,  comprimento
100 mm.

UN 300 1,82 R$ 546,00

43 247050
Estilete, tipo lâmina retrátil, espessura 4 mm,
aplicação escritório, largura 15 mm, material
corpo plástico, comprimento 180 mm.

UN 300 2,97 R$ 891,00

44 278811
Extrator grampo, material  aço, tipo espátula,
tratamento superficial cromado.

UN 100 1,77 R$ 177,00

45 202397

Perfurador  papel,  material  metal  e  plástico,
tipo pequeno,  tratamento superficial  pintado,
capacidade  perfuração  20  fl,  funcionamento
manual.

UN 50 29,23 R$ 1.461,50

46 286779
Perfurador papel, material metal, tipo grande,
tratamento  superficial  pintado,capacidade
perfuração 40 fl, funcionamento manual.

UN 50 72,07 R$ 3.603,50

47 235272
Perfurador papel, material metal, tipo grande,
tratamento  superficial  pintado,capacidade
perfuração 100 fl, funcionamento manual.

UN 25 259,08 R$ 6.477,00

48 203547 Papel  carbono,  material  película  poliéster,
aplicação  escrita  manual,  tipo  monoface,

CX 100 30,48 R$ 3.048,00
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comprimento 297 mm, largura  210 mm, cor
preta (CX C/ 100 FL).

49 247667
Papel  fotográfico,  tipo  endura  brilhante,  cor
branca,  largura  210  mm,  comprimento  297
mm, uso imprimir fotografia (CX C/ 10 FL).

CX 50 73,81 R$ 3.690,50

50 222825

Papel  Impressão,  Material  Celulose  Vegetal,
Tipo  A4,  Gramatura  75g,  Comprimento
297mm, Largura 210mm, Aplicação Jato De
Tinta,  Cor  Branca,  Resma Com 500 Folhas.
(RESMA C/ 500 FL).

RES 3000 25,96 R$ 77.880,00

51 271482
Papel  a4,  material  papel  alcalino,  gramatura
75 g/m2, cor amarela (PCT C/ 100 FL).

PCT 50 11,65 R$ 582,50

52 271480
Papel  a4,  material  papel  alcalino,  gramatura
75 g/m2, cor azul (PCT C/ 100 FL).

PCT 50 11,65 R$ 582,50

53 271486
Papel  a4,  material  papel  alcalino,  gramatura
75 g/m2, cor rosa (PCT C/ 100 FL).

PCT 50 11,25 R$ 562,50

54 271481
Papel  a4,  material  papel  alcalino,  gramatura
75 g/m2, cor verde (PCT C/ 100 FL).

PCT 50 10,98 R$ 549,00

55 271478
Papel  a4,  material  papel  alcalino,  gramatura
90 g/m2, cor branca (PCT C/ 100 FL).

PCT 50 24,40 R$ 1.220,00

56 278392

Papel  ofício,  material  papel  sulfite,
comprimento  330  mm,  largura  216  mm,
gramatura 75 g/m2, cor branca, tipo 2  (PCT
C/ 100 FL).

PCT 150 52,92 R$ 7.938,00

57 250455
Papel térmico, comprimento 30 m, largura 216
mm,  aplicação  fac-símile  (BOBINA C/  30
MTS).

BOB 100 12,95 R$ 1.295,00

58 237562

Papel  vergê,  material  celulose  vegetal,  cor
azul,  gramatura 180 g/m2, comprimento 297
mm, largura 210 mm, formato a4 (PCT C/ 50
FL).

PCT 50 29,92 R$ 1.496,00

59 237563

Papel  vergê,  material  celulose  vegetal,  cor
verde, gramatura 180 g/m2, comprimento 297
mm, largura 210 mm, formato a4 (PCT C/ 50
FL).

PCT 50 29,92 R$ 1.496,00

60 232233

Papel  vergê,  material  celulose  vegetal,  cor
branco gramatura 180 g/m2, comprimento 297
mm, largura 210 mm, formato a4 (PCT C/ 50
FL).

PCT 150 29,79 R$ 4.468,50

61 237564

Papel  vergê,  material  celulose  vegetal,  cor
amarela,  gramatura  180  g/m2,  comprimento
297 mm, largura 210 mm, formato a4  (PCT
C/ 50 FL).

PCT 50 29,79 R$ 1.489,50
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62 321721

Cartão  registro  ponto,  material  cartolina,
gramatura 240 g/m2, cor palha, características
adicionais impressão frente e verso, tamanho
85 x 182 mm.

UN 150 16,00 R$ 2.400,00

63 292802

Papel  almaço,  material  celulose  vegetal,
gramatura  56  g/m2,  comprimento  325  mm,
tipo pautado, largura 215 mm  (PACOTE C/
10 FL).

PCT 50 44,20 R$ 2.210,00

64 203490
Bandeja Documentos, Material Plástico, Tipo
Simples,  Cor  Fumê,  Comprimento  390mm,
Largura 285 Mm, Altura 60 Mm.

UN 100 32,33 R$ 3.233,00

65 203491
Bandeja  documentos,  material  plástico,  tipo
dupla,  cor  fumê,  comprimento  390  mm,
largura 285 mm, altura 60 mm.

UN 100 52,50 R$ 5.250,00

66 278303
Bandeja  documentos,  material  plástico,  tipo
tripla,  cor  fumê,  comprimento  390  mm,
largura 285 mm, altura 60 mm.

UN 100 72,75 R$ 7.275,00

67 231563
Caixa  arquivo,  material  papelão,  dimensões
360 x 250 x 130 mm.

UN 500 7,50 R$ 3.750,00

68 355215
Caixa  Arquivo,  Material  Plástico  Corrugado
Flexível,  Dimensões  135  X  250  X  360mm,
Diversas Cores.

UN 1000 9,20 R$ 9.200,00

69 316262

Pasta arquivo, material cartolina plastificada,
tipo documento,  largura 240 mm, altura 345
mm, diversas cores,, características adicionais
com aba e elástico, gramatura 480 g/m2.

UN 500 3,02 R$ 1.510,00

70 256610

Pasta arquivo, material cartolina plastificada,
tipo com grampo, largura 230 mm, altura 335
mm, diversas cores, prendedor interno trilho,
gramatura 480 g/m2 (CAIXA C/ 50 UN).

CX 100 107,50 R$ 10.750,00

71 275560

Pasta  arquivo,  material  plástico,  tipo  com
elástico, largura 245 mm, lombada 20 mm, cor
incolor,  comprimento  335  mm,  aplicação
arquivo de documento (CX C/ 50 UN).

CX 100 117,42 R$ 11.742,00

72 303944

Pasta  arquivo,  material  polipropileno,  tipo l,
largura  220  mm,  altura  310  mm,
características  adicionais  transparente,
aplicação documentos (CX C/ 50 UN).

CX 100 55,10 R$ 5.510,00

73 243934

Pasta  arquivo,  material  plástico  corrugado
flexível,  tipo  com  abas,  largura  240  mm,
lombada  40  mm,  características  adicionais
com  elástico,  comprimento  350  mm,
transmitância transparente (CX C/ 50 UN).

CX 100 255,58 R$ 25.558,00

74 291219 Pasta  arquivo,  material  pvc,  tamanho ofício,
capacidade 50 sacos plásticos c/ espessura de

UN 250 15,42 R$ 3.855,00
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0,20 micra,  características  adicionais 1 visor
externo e capa rígida.

75 356287

Pasta  arquivo,  material  plástico  corrugado
flexível,  tipo  com  abas,  largura  250  mm,
altura  335  mm,  lombada  60  mm,  diversas
cores,  características  adicionaiscom  elástico
(CX C/ 50 UN).

CX 150 239,46 R$ 35.919,00

76 287690

Pasta arquivo, material plástico, tipo suspensa,
largura 240 mm, altura 360 mm, cor incolor,
prendedor  interno  trilho,  características
adicionais transparente e com visor (CX C/ 50
UN).

CX 250 50,80 R$ 12.700,00

77 303971
Cola,  cor  branca,  aplicação  papel,
características  adicionais  instantânea,  tipo
líquido (FRASCO C/ 500 GR).

FR 150 18,32 R$ 2.748,00

78 303971
Cola,  Cor  Branca,  Aplicação  Papel,
Características  Adicionais  Instantânea,  40g,
Tipo Líquido (CX C/ 12 UN).

CX 150 17,53 R$ 2.629,50

79 292447
Cola,  Cor  Branca,  Aplicação  Papel,
Características  Adicionais  Instantânea,  10g,
Tipo Bastão (CX C/ 12 UN).

CX 150 15,89 R$ 2.383,50

80 354895

Cola,  Composição  Ester  De  Cianoacrilato,
Cor  Incolor,  Aplicação  Acrílico/
Louça/Vidro/Couro E Plástico, Características
Adicionais Instantânea, 3g, Tipo Líquido  (CX
C/ 12 UN).

CX 50 99,37 R$ 4.968,50

81 201129

Corretivo  líquido,  material  base  D´água-
secagem  rápida,  apresentação  frasco,
aplicação  papel  comum  ml,  volume  18  ml
(CX C/ 12 UN).

CX 100 27,30 R$ 2.730,00

82 301921
Corretivo  fita,  comprimento  8  m,  largura  4
mm,  características  adicionais  multiuso,
correção a seco, regulagem da ponta e b i.

UN 100 7,28 R$ 728,00

83 200406
Clipe,  tratamento  superficial  niquelado,
tamanho  00,  material  aço  carbono,  formato
paralelo  (CX C/ 100 UN).

CX 100 4,42 R$ 442,00

84 275625
Clipe,  tratamento  superficial  niquelado,
tamanho 3,  material  metal,  formato  paralelo
(CX C/ 100 UN).

CX
250 5,17 R$ 1.292,50

85 229154
Clipe,  tratamento  superficial  niquelado,
tamanho  4,  material  aço  carbono,  formato
paralelo (CX C/ 100 UN).

CX
250 5,17 R$ 1.292,50

86 274804 Clipe,  tratamento  superficial  niquelado,
tamanho 6/0, material metal, formato paralelo

CX 100 4,90 R$ 490,00

____________________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico SRP: Compras - Habilitação Simplificada - Híbrido
Atualização: 10/10/2014

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


(CX C/ 100 UN).

87 272378
Clipe,  tratamento  superficial  niquelado,
tamanho 8/0, material metal, formato paralelo
(CX C/ 100 UN).

CX
100 15,00 R$ 1.500,00

88 292026
Clipe,  tratamento  superficial  niquelado,
tamanho  1,  material  aço  inox,
formatotrançado  (CX C/ 100 UN).

CX
50 4,70 R$ 235,00

89 292710
Clipe,  tratamento  superficial  niquelado,
tamanho  2,  material  aço  inox,
formatotrançado (CX C/ 100 UN).

CX
50 4,70 R$ 235,00

90 54674
Prendedor De Papel Tipo Binder, Com Cabo
Metálico, Cor Preta, Com 15mm De Largura
(CX C/ 10 UN).

CX
100 14,82 R$ 1.482,00

91 54674
Prendedor De Papel Tipo Binder, Com Cabo
Metálico, Cor Preta, Com 25mm De Largura
(CX C/ 10 UN).

CX
100 17,32 R$ 1.732,00

92 278607
Colchete  fixação,  material  aço,  tratamento
superficial latonado, tamanho nº 06 (CX C/ 72
UN).

CX
50 8,17 R$ 408,50

93 278610
Colchete  fixação,  material  aço,  tratamento
superficial latonado, tamanho nº 10 (CX C/ 72
UN).

CX
50 10,57 R$ 528,50

94 202743
Espiral  encadernação,  material  plástico,
diâmetro  7  mm,  comprimento  300  mm,
número anéis 23, cor preta (PCT C/ 100 UN).

PCT 50 11,92 R$ 596,00

95 202807
Espiral  encadernação,  material  plástico,
diâmetro  9  mm,  comprimento  300  mm,
número anéis 23, cor preta (PCT C/ 100 UN).

PCT 50 14,33 R$ 716,50

96 202679
Espiral  encadernação,  material  plástico,
diâmetro  12  mm,  comprimento  300  mm,
número anéis 23, cor preta (PCT C/ 100 UN).

PCT 50 19,22 R$ 961,00

97 230017
Espiral  encadernação,  material  plástico,
diâmetro 14 mm, comprimento 300 mm, cor
preta (PCT C/ 100 UN).

PCT 50 23,75 R$ 1.187,50

98 232459
Espiral  encadernação,  material  plástico,
diâmetro 17 mm, comprimento 297 mm (PCT
C/ 100 UN).

PCT 50 31,56 R$ 1.578,00

99 202871
Espiral  encadernação,  material  plástico,
diâmetro  20  mm,  comprimento  300  mm,
número anéis 23, cor preta (PCT C/ 80 UN).

PCT 50 32,23 R$ 1.611,50

100 232039
Espiral encadernação, material pvc- cloreto de
polivinila,  diâmetro  29  mm,  corpreta,
quantidade folhas 200 (PCT C/ 36 UN).

PCT 50 32,56 R$ 1.628,00
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101 242910
Espiral encadernação, material pvc- cloreto de
polivinila,  diâmetro  33  mm,  corpreta,
quantidade folhas 250 (PCT C/ 27 UN).

PCT 50 32,56 R$ 1.628,00

102 202627
Espiral  encadernação,  material  plástico,
diâmetro  12  mm,  comprimento  300  mm,
número anéis 10, cor preta (PCT C/ 100 UN).

PCT 50 22,25 R$ 1.112,50

103 233045
Espiral  encadernação,  material  plástico,
diâmetro  17  mm,  comprimento  300  mm,
número anéis 35, cor preta (PCT C/ 100 UN).

PCT 50 30,22 R$ 1.511,00

104 234173

Espiral  encadernação,  material  plástico,
diâmetro  25  mm,  comprimento  300  mm,
número anéis 45, cor preta, quantidade folhas
200 (PCT C/ 48 UN).

PCT 50 30,22 R$ 1.511,00

105 278462

Papel  Auto-Adesivo,  Material  Plástico,  Tipo
Contact,  Cor  Incolor,  Gramatura  60g/M2,
Largura  450  Mm,  Acabamento  Superficial
Brilhante,  Comprimento  Folha  2.500  Mm,
Transmitância Transparente.

UN 100 128,56 R$ 12.856,00

106 278727
Capa encadernação,  material  pvc-  cloreto de
polivinila, tipo a4, cor azul, formato 210 x 297
mm, espessura 0,30 mm (PCT C/ 100 UN).

PCT 100 95,98 R$ 9.598,00

107 278728

Capa encadernação,  material  pvc-  cloreto de
polivinila, tipo a4, cor incolor, formato 210 x
297  mm,  espessura  0,30  mm  (PCT C/  100
UN).

PCT 100 98,15 R$ 9.815,00

108 278729

Capa encadernação,  material  pvc-  cloreto de
polivinila, tipo ofício, cor azul,formato 216 x
330  mm,  espessura  0,30  mm  (PCT C/  100
UN).

PCT 100 110,37 R$ 11.037,00

109 286584
Capa  encadernação,  material  acetato,  cor
incolor,  tipo ofício,  formato 226 x 330 mm,
transmitância transparente (PCT C/ 100 UN).

PCT 100 110,37 R$ 11.037,00

110 150881
Envelope  Branco,  Tipo  Saco,  Sem  Timbre,
Tamanho A4, Medindo 229x324mm  (CX C/
500 UN).

CX 100 146,08 R$ 14.608,00

111 150881
Envelope, Material Papel Kraft, Gramatura 80
G/M2,  Tamanho  A4,  Medindo  229x324mm
(CX C/ 500 UN).

CX 150 142,58 R$ 21.387,00

112 150881
Envelope  Pardo  Material  Papel  Kraft,
Gramatura  80  G/M2,  Medindo  200x280mm
(CX C/ 500 UN).

CX 50 87,79 R$ 4.389,50

113 150881
Envelope  Pardo  Material  Papel  Kraft,
Gramatura  80  G/M2,  Medindo  242x336mm
(CX C/ 500 UN).

CX 60 142,82 R$ 8.569,20
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114 150881
Envelope  Pardo  Material  Papel  Kraft,
Gramatura  80  G/M2,  Medindo  310x140mm
(CX C/ 500 UN).

CX 50 192,07 R$ 9.603,50

115 150881
Envelope  Pardo  Material  Papel  Kraft,
Gramatura  80  G/M2,  Medindo  260x360mm
(CX C/ 500 UN).

CX 50 155,83 R$ 7.791,50

116 150881
Envelope  Pardo  Material  Papel  Kraft,
Gramatura 80 G/M2, Medindo 185x248  (CX
C/ 500 UN).

CX 50 78,95 R$ 3.947,50

117 278852

Prancheta  portátil,  material  eucatex,
comprimento 340 mm, largura  230 mm, cor
marrom,  características  adicionais  com
pegador metálico.

UN 150 19,60 R$ 2.940,00

118 278851
Prancheta  portátil,  material  acrílico,
comprimento  330  mm,  largura  230  mm,
espessura 4 mm, cor fumê.

UN 300 20,47 R$ 6.141,00

119 203205
Régua  escritório,  material  acrílico,
comprimento  30  cm,  graduação  centímetro
cm/pol, tipo material flexível .

UN 250 1,27 R$ 317,50

120 203202
Régua comum, material aço, comprimento 50
cm,  graduação  centímetro/milímetro,  tipo
material rígido.

UN 200 3,53 R$ 706,00

121 288679
Tesoura,  material  aço  inoxidável,  material
cabo polipropileno, comprimento 12 cm .

UN 125 3,20 R$ 400,00

122 283560
Tesoura,  material  aço  inoxidável,  material
cabo plástico, comprimento 21 cm.

UN 125 7,38 R$ 922,50

123 200692
Livro  ata,  material  papel  sulfite,  quantidade
folhas  100  fl,  gramatura  75  g/  m2,
comprimento 297 mm, largura 210 mm.

UN 150 16,67 R$ 2.500,50

124 287145

Livro  protocolo,  quantidade  folhas  100  fl,
comprimento  215  mm,  largura  157
mm,características  adicionais  numeradas
frente  e  verso,  material  capa  papelão,
gramatura  folhas  120  g/m2,  material  folhas
papel off-set.

UN 100 14,18 R$ 1.418,00

125 150058

Livro  Para  Protocolo  De  Entrada  Com  100
Folhas  Em  Papel  Sulfite  Na  Cor  Branca,
Gramatura  De  75g/M,  Tamanho  215  X
270mm..

UN 50 14,58 R$ 729,00

126 150058

Livro  Para  Protocolo  De  Saída  Com  100
Folhas  Em  Papel  Sulfite  Na  Cor  Branca,
Gramatura  De  75g/M,  Tamanho  215  X
270mm.

UN 50 14,42 R$ 721,00
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127 1023
Cartolina, material celulose vegetal, gramatura
180 g/m2, comprimento 730 mm, largura 550
mm, diversas cores (PCT C/ 100 UN).

PCT 25 83,32 R$ 2.083,00

128 284284

Apontador  lápis,  material  plástico,  tipo
escolar,  cor  variada,  tamanho  médio,
quantidade furos  1,  características  adicionais
com depósito redondo.

UN 200 0,81 R$ 162,00

129 232561
Borracha apagadora escrita, material borracha,
comprimento 45 mm, largura  17 mm, altura
7,30 mm, cor azul e vermelha.

UN 150 0,96 R$ 144,00

130 230831

Borracha apagadora escrita, material borracha,
comprimento 56 mm, largura  33 mm, altura
11 mm, cor branca, características adicionais
capa plástica protetora.

UN 250 1,22 R$ 305,00

131 150717
Calculadora  de  bolso,  número  dígitos  8  un,
visor  de  cristal  líquido  com  desligamento
automático.

UN 100 25,75 R$ 2.575,00

132 204691
Apagador quadro branco, material base feltro,
material corpo plástico, comprimento 15 cm,
largura 4,50 cm, altura 25 cm.

UN 25 8,82 R$ 220,50

133 400

Etiqueta  adesiva,  material  papel,  cor  branca,
modelo  a4  largura  63,5,  características
adicionais  retangular  auto-adesiva,  altura
31,00 apresentação 27 etiquetas por folha (CX
C/ 100 FL).

CX 150 109,75 R$ 16.462,50

134 400

Etiqueta  adesiva,  material  papel,  cor  branca,
largura  33,9,  características  adicionais
retangular  auto-adesiva,  altura  101,60
apresentação  14  etiquetas  por  folha  (CX C/
100 FL).

CX 150 20,46 R$ 3.069,00

135 400

Etiqueta  adesiva,  material  papel,  cor  branca,
modelo  carta  largura  25,4,  características
adicionais  retangular  auto-adesiva,  altura
66,70 apresentação 30 etiquetas por folha (CX
C/ 100 FL).

CX 150 96,72 R$ 14.508,00

136 400

Etiqueta Adesiva, Material Papel, Cor Branca,
Largura  84,67mm, Características  Adicionais
Retangular  Auto-Adesiva,  Altura  101,60mm
Apresentação 6 Etiquetas Por Folha  (CX C/
100 FL).

CX 150 97,72 R$ 14.658,00

137 234400
Filme  Para  Plastificação  De  Documentos
Tamanho A-4 Espessura 70mm.

UN 250 3,00 R$ 750,00

138 281587
Filme  fac-símile,  modelo  kx-fa52a,  30  mts
panasonic caixa com 2 unidades. UN 20 98,75 R$ 1.975,00
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139 326236
Filme  Fac-Símile,  Comprimento  100  M,
Largura 220 Mm, Aplicação Panasonic Kx- Fa
136a.

UN 20 92,92 R$ 1.858,40

140 232902

Protetor  Crachá,  Material  Pvc  Rigido
Transparente,  Comprimento  10  Cm,  Altura
7cm, Características Adicionais Presilha Tipo
Jacaré Removível.

UN 500 2,00 R$ 1.000,00

141 203283

Almofada  carimbo,  material  caixa  plástico,
material  almofada  esponja  absorvente
revestida de tecido, tamanho médio, cor azul,
tipo entintada.

UN 50 6,03 R$ 301,50

142 203277

Almofada  carimbo,  material  caixa  plástico,
material  almofada  esponja  absorvente
revestida de tecido, tamanho grande, cor azul,
tipo entintada.

UN 50 7,63 R$ 381,50

143 203285

Almofada  carimbo,  material  caixa  plástico,
material  almofada  esponja  absorvente
revestida de tecido, tamanho médio, cor preta,
tipo não entintada.

UN 50 5,10 R$ 255,00

144 203279

Almofada  carimbo,  material  caixa  plástico,
material  almofada  esponja  absorvente
revestida de tecido, tamanho grande, cor preta,
tipo entintada.

UN 50 7,48 R$ 374,00

145 203287

Almofada  carimbo,  material  caixa  plástico,
material  almofada  esponja  absorvente
revestida  de  tecido,  tamanho  médio,  cor
vermelha, tipo entintada.

UN 50 5,10 R$ 255,00

146 203282

Almofada  carimbo,  material  caixa  plástico,
material  almofada  esponja  absorvente
revestida  de  tecido,  tamanho  grande,  cor
vermelha, tipo entintada.

UN 50 7,54 R$ 377,00

147 284286

Tinta  para  carimbo,  cor  azul,  componentes
água,  pigmentos,  aspecto  físico  líquido,
aplicação almofada, capacidade (FRASCO 40
ML).

FR 50 3,92 R$ 196,00

148 283589

Tinta  para  carimbo,  cor  preta,  componentes
água,  pigmentos,  aspecto  físico  líquido,
aplicação almofada, capacidade (FRASCO 40
ML).

FR 50 3,88 R$ 194,00

149 288985

Tinta  para  carimbo,  cor  vermelha,
componentes  base  d´água,  aspecto  físico
líquido,  aplicação  almofada,  capacidade
(FRASCO 40 ML).

FR 50 3,92 R$ 196,00

150 231790
Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo
aa (PCT C/ 2 UN).

PCT 300 12,92 R$ 3.876,00
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151 231788 Pilha,  tamanho  palito,  modelo  aaa,  sistema
eletroquímico alcalina (PCT C/ 2 UN).

PCT 300 14,25 R$ 4.275,00

152 240716 Pilha, tamanho média, tipo alcalina, modelo c
(PCT C/ 2 UN).

UN 100 24,08 R$ 2.408,00

153 240716 Pilha, tamanho grande, tipo alcalina, modelo d
(PCT C/ 2 UN).

UN 100 35,60 R$ 3.560,00

154
234354 Bateria, tamanho grande, tipo alcalina, tensão

9 v.
UN 150 32,58 R$ 4.887,00

155 150573 Elástico n¨ 18, em latex de borracha, na cor
amarela (CX C/ 25 GR).

CX 50 4,26 R$ 213,00

156 229171

Papel  recado  auto-adesivo,  material  celulose
vegetal  acrílica  com  adesivo,  gramatura  90
g/m2,  comprimento  50  mm,  largura  38  mm
(PCT C/ 4 BL).

PCT 350 5,05 R$ 1.767,50

157 232458

Papel  recado  auto-adesivo,  material  celulose
vegetal  acrílica  com  adesivo,  gramatura  90
g/m2,  comprimento  76  mm,  largura  76  mm
(BL C/ 100 FL).

BL 500 4,08 R$ 2.040,00

158 138282

Pasta Plástica Na Cor Azul Para Encadernação
De  Documentos  Medindo  34cm  De
Comprimento  Por  24cm  De  Largura.
Contendo  Capa  Em  Plástico  Transparente
Com  Espaço  Para  Folha  A-4  E  Em  Seu
Interior Aba Com Dois Furos Na Distância De
7,5  Cm.  Conforme  Anexo  No  Termo  De
Referência.

UN 1000 6,52 R$ 6.520,00

159 150452

Capa  De  Processo  Na  Cor  Branca,  Material
Cartolina  ,  Comprimento  305mm E Largura
225 Mm Com Impressão Conforme Anexo Do
Termo De Referência.

UN 1500 4,67 R$ 7.005,00

160 33405

Ficha  De  Apresentação,  Material  Cartolina,
Cor Branca , Gramatura 240 G/M2,Tamanho
Largura 210mm Comprimento 130 Mm Com
Impressão  Frente  E  Verso  Conforme  Anexo
Do Termo De Referência.

UN 1500 3,30 R$ 4.950,00

161 204020
Envelope Papel Kraft Gramatura 110 Na Cor
Branca  Largura190  Mm  Comprimento
130mm.

UN 2500 0,73 R$ 1.825,00

162 10090 Cadeado - comum; com fechamento simples;
com travamento simples; medindo 20 (vinte)

UN 50 19,53 R$ 976,50
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milímetros; com haste curta; em latão.

163 10090
Cadeado - comum; com fechamento simples;
com travamento simples; medindo 35 (trinta e
cinco) milímetros; com haste curta; em latão.

UN 50 85,42 R$ 4.271,00

164 10090

Cadeado - comum; com fechamento simples;
com  travamento  simples;  medindo  40
(quarenta)  milímetros;  com  haste  curta;  em
latão.

UN 50 41,78 R$ 2.089,00

165 10090

Cadeado - comum; com fechamento simples;
com  travamento  simples;  medindo  50
(cinquenta)  milímetros;  com haste  curta;  em
latão.

UN 50 63,09 R$ 3.154,50

166 10090

Cadeado - comum; com fechamento simples;
com  travamento  simples;  medindo  60
(sessenta)  milímetros;  com  haste  curta;  em
latão.

UN 50 85,07 R$ 4.253,50

167 10090

Cadeado  -  comum;  com  fechamento  tetra-
chave; com travamento com chave de 4 lados;
medindo 50 (cinquenta) milímetros; com haste
curta; em latão.

UN 50 298,15 R$ 14.907,50

168 10090

Cadeado  -  comum;  com  fechamento  tetra-
chave; com travamento com chave de 4 lados;
medindo 70  (setenta)  milímetros;  com haste
curta; em latão.

UN 50 242,00 R$ 12.100,00

169 10090

Cadeado - comum; com fechamento simples
(padrão);  com  travamento  simples  (padrão);
medindo 50  (setenta)  milímetros;  com haste
longa; em latão.

UN 50 69,50 R$ 3.475,00

170 10090

Cadeado - comum; com fechamento simples
(padrão);  com  travamento  simples  (padrão);
medindo 60  (setenta)  milímetros;  com haste
longa; em latão.

UN 50 99,69 R$ 4.984,50

171 10090

Cadeado - comum; com fechamento simples
(padrão);  com  travamento  simples  (padrão);
medindo 70  (setenta)  milímetros;  com haste
longa; em latão.

UN 50 6,76 R$ 338,00

172 150573

Elástico  Para  Processo  Material  Látex  Cor
Preta  Comprimento  300mm,  Largura  45mm
Com Inscrição “Dci” Gravada Em Silkscreen
Com Letras Na Cor Branca Conforme Anexo
Do Termo De Referência (PCT C/ 100 UN).

PCT 10 318,59 R$ 3.185,90

173 240622 Quadro  De Avisos  Material  Cortiça  Forrado
Com  Feltro  Verde  Largura  150cm  Altura
100cm  Moldura  Em  Madeira  Finalidade

UN 25 14,18 R$ 354,50
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Painel Para Vidros .

174 5037
Creme De Barbear Com Ação Desinfetante E
Cicatrizante Com Aloe Vera (FR DE 65g).

UN 75 18,77 R$ 1.407,75

175 109770

Lacre para malote material polipropileno tipo
espinha de peixe cor amarela aplicação malote
de documentos numeração de 001 a 500 (PCT
C/ 50 UN).

PCT 250 27,10 R$ 6.775,00

176 150115
Faixa De Sinalização Em Prolietileno Zebrada
Preta/Amarelo, 6,5cm X 180m.

UN 250 28,15 R$ 7.037,50

177 224943
Tesoura  corte  de  cabelo  material  aço
inoxidável tipo 7 ½ tamanho 19 cm com aneis
de borracha.

UN 25 249,03 R$ 6.225,75

178 2700
Grampo pasta material plástico polipropileno
apresentação trilho capacidade 200 folhas cor
branca (PCT C/ 50 UN).

PCT 250 8,90 R$ 2.225,00

179 5193
Lâmina de barbear para navalhete (CX C/ 60
UN).

CX 50 34,00 R$ 1.700,00

180 30384
Capa  para  corte  de  cabelo,  material  seda,
sem mangas e estampa.

UN 25 37,13 R$ 928,25

181 67270 Loção pós barba (FR C/ 100 ML). FR 25 40,50 R$ 1.012,50

182 121410 Spray hemostático. UN 25 23,00 R$ 575,00

183 32913
Guilhotina manual  de metal,  medindo 435 x
126 mm com régua e grade de medidas. Corte
de papéis de até 30 mm de largura.

UN 15 152,90 R$ 2.439,45

184 155942
Cartucho de  fita,  marca  brother,  modelo  M-
231,  espessura de 12mm, cores preto/branco
(FR C/ 35 ML).

FR 25 72,22 R$ 1.805,50

TOTAL R$ 645.731,55

 2. JUSTIFICATIVA
 2.1. Materiais necessários para suprir o estoque da Seção de Material de Intendência atendendo a

demanda das diversas Seções deste Depósito Central.
 2.2. As quantidades a serem adquiridas foram levantadas através do SISALMOX e são baseadas nas

requisições feitas mensalmente pelas diversas Seções deste Depósito Central.

 3.             CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
 3.1. Trata-se de bem comum, visto que o padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente

definido, em perfeita conformidade com as especificações usuais praticadas no mercado.

 4.             ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
 4.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Nota

de Empenho pela Empresa Contratada, em remessa única ou conforme quantidades solicitadas pela
Seção de Material de Intendência do DCI, no seguinte endereço: 
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Rua Cel. Laurênio Lago, s/nº - Marechal Hermes
CEP– Rio de Janeiro - RJ
Seção de Material de intendência

 4.2. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada
no  Anexo II  da  Instrução Normativa IBAMA n° 31,  de  03/12/2009,  só será  admitida a  oferta  de
produto cujo fabricante esteja regularmente registrado  no  Cadastro Técnico Federal  de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II,
da Lei n° 6.938, de 1981.

 4.3. Os itens, objeto deste certame, deverão atender aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade,
resistência  e  segurança  usualmente  chamados  "normas  técnicas"  e  elaboradas  pela  Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, eventualmente existentes, nos termos da Lei 4.150 de 1962.

 4.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, 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.

 4.5. 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 2 (dois) dias
úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

 4.6. 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 conseqüente aceitação mediante
termo circunstanciado.

 4.6.1. 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.

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

 5.           DA AMOSTRA
 5.1. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra

dos itens para a verificação da compatibilidade com as especificações deste Termo de  Referência e
conseqüente aceitação da proposta, no local e prazo indicado no edital.

 5.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, com os respectivos
prospectos  e  manuais  se  forem  o  caso,  e  dispor  na  embalagem  de  informações  quanto  as  suas
características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca,
número de referência, código do produto e modelo.

 5.3. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo
ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como
conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários.

 5.4. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à
realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao
seu perfeito manuseio, quando for o caso.

 5.5. Será considerada aprovada a amostra que atender aos seguintes critérios técnicos:

Material  novo:  não  será  aceito  material  que  apresente  vestígios  de  violação  da  embalagem original  do
fabricante ou que fuja do padrão de segurança exigido para esse tipo de material.

Prazo de Validade: será impugnado o material que não apresente, de forma impressa, na embalagem original
do fabricante, o prazo de validade, superior a 12 meses, e capacidade.

Identificação:  será  rejeitada  a  amostra  que  não  constar  no  rótulo  dados  de  identificação  do  fabricante,
instruções de uso, número do lote, fabricação, validade e telefone para contato com o serviço de Atendimento
ao Consumidor (SAC), e que preceitua os artigos 12, 13, 17 a 27 e 31, do Código de Defesa do Consumidor
(Lei nº 8.078, de 1990).
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Defeitos: será impugnado o material que apresente, por ocasião dos testes práticos, qualquer um dos defeitos
abaixo descritos:
I – Ineficiência ou ineficácia a que se destina o produto;
II – Apresente danos como manchas, alteração de cor ou resultado contrário ao estabelecido;
III – Não será tolerada nenhuma espécie de vazamento, inclusive os motivados por impactos normais durante
o transporte ou por movimentação manual, dentre outras situações similares.
IV – Não apresente a composição impressa na embalagem de produtos químicos.
V – A amostra que apresentar divergência para menos em relação a algum item da especificação constante do
edital ou da proposta, terá o respectivo item da proposta recusado.

 5.5.1. Por serem submetidas a testes, as amostras não serão devolvidas.
 5.5.2. Os  licitantes  deverão  colocar  à  disposição  da  Administração  todas  as  condições

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

 5.5.3. A apresentação da proposta e da amostra implicará na plena aceitação, por parte do
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

 5.5.4. Será considerada aprovada a amostra que atender aos critérios técnicos contidos no
item 3.5.

 5.6. O licitante que não encaminhar as amostras no prazo estabelecido terá sua cotação desconsiderada
para efeito de julgamento.

 5.7. O exame da(s) amostra(s) será(ão) analisados por uma comissão designada em Boletim Interno do
DCI.

 5.8. O resultado do exame da(s) amostra(s) será devidamente formalizado em Parecer emitido pela
comissão, que será entregue para o Licitante.

 5.9. Após agendamento, através do telefone (21)3289-6467(SMI), os licitantes poderão acompanhar as
inspeções das amostras na Seção de Material de Intendência do DCI, no horário das 08:00 às 11:00h.

 5.10. Será rejeitada a amostra  que apresentar  divergência a  menor em relação às especificações da
proposta  e/ou a amostra  que for  de qualidade inferior  em relação às  especificações  constantes da
proposta e estiver desacompanhada de declaração do licitante de que entregará os produtos de acordo
com a amostra apresentada.

 5.11. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, o Licitante poderá substituir ou efetuar
ajustes e modificações no produto apresentado.

 5.12. Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências Termo de Referência, for omissa ou
apresente irregularidades insanáveis.

 5.13. Por serem submetidas a testes, as amostras não serão devolvidas.
 5.13.1. A apresentação da proposta e da amostra implicará na plena aceitação, por parte do

proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

 6.            DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 6.1. São obrigações da Contratante:

 6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
 6.1.2. 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;

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

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

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

 6.2. 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.
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 6.3. 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.

 7.           OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 7.1. 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:

 7.1.1.  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;

 7.1.2.  O  objeto  deve  estar  acompanhado  do  manual  do  usuário,  com  uma  versão  em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. (quando for o caso)

 7.1.3.  responsabilizar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  do  objeto,  de  acordo com os
artigos 12, 13, 17 a 27 e 31, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

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

 7.1.5.  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;

 7.1.6.  manter,  durante  todo  o  fornecimento,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 7.1.7.  indicar preposto para representá-la durante o fornecimento.

 8.            DA SUBCONTRATAÇÃO
 8.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

 9.            ALTERAÇÃO SUBJETIVA
 9.1.  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.

 10.          CONTROLE DA EXECUÇÃO
 10.1.  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.

 10.1.1.  O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será
confiado  a  uma  comissão  de,  no  mínimo,  3  (três)  membros,  designados  pela  autoridade
competente.

 10.2.  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.

 10.3.  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.

 11.           DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 11.1.  Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002,

a Contratada que:
 11.1.1.  inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência

da contratação;
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 11.1.2.  ensejar o retardamento da execução do objeto;
 11.1.3.  fraudar na execução do fornecimento;
 11.1.4.  comportar-se de modo inidôneo;
 11.1.5.  cometer fraude fiscal;
 11.1.6.  não mantiver a proposta.

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

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

 11.2.2.  multa moratória de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor do fornecimento
em atraso, por dia que ultrapassar o respectivo prazo;

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

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

 11.2.4.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante,
pelo prazo de até dois anos;

 11.2.5.  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  União  com  o  conseqüente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

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

 11.3.  Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada
que:

 11.3.1.  tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

 11.3.2.  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 11.3.3.  demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.
 11.4.  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.

 11.5.  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.

 11.6.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Rio de Janeiro,  31 de agosto de 2015.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência.                                      

____________________________________
Raphael Tavares de Oliveira 2º Ten Int

Chefe da Seção de Material de Intendência
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Considerando os motivos expostos na Justificativa da Necessidade de Aquisição, os critérios utilizados neste Termo
e a disponibilidade orçamentária detalhada,  todos constantes do respectivo Processo,  APROVO este Termo de
Referência de acordo com o § 1º do at. 9º do Decreto nº 5.450/2005.

____________________________________
André Luís Oliveira do Couto Cel Int

Ordenador de Despesas 
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ANEXO II

COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPÓSITO CENTRAL DE INTENDÊNCIA 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº .........

O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ......,
na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e
nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de .......
de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando
o  julgamento  da  licitação  na  modalidade  de  pregão,  na  forma  eletrônica,  para  REGISTRO  DE
PREÇOS  nº  ......./200...,  publicada  no  ......  de  ...../...../200.....,  processo  administrativo  n.º  ........,
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com
a  classificação  por  ela(s)  alcançada(s)  e  na(s)   quantidade(s)   cotada(s),  atendendo  as  condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no  Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ........ , especificado(s)
no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20..., que
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Item
do
TR

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

X

Especificaçã
o

Marca 
(se exigida no

edital)

Modelo
(se exigido no

edital)

Unidade Quantidade Valor Un Prazo
garantia

ou
validade

3. VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a)................................,  não
podendo ser prorrogada.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. 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.
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4.2. 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).

4.3. 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.

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

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

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

4.5.1.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

4.5.2.convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.6. 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.

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.7.1.descumprir as condições da ata de registro de preços;

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

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

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

4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.9. 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:

4.9.1.por razão de interesse público; ou

4.9.2.a pedido do fornecedor. 

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. 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.

5.2. 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.
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5.3. 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 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes (se houver). 

Local e data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
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ANEXO III

TERMO DE CONTRATO

COMPRA

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../....,

QUE  FAZEM  ENTRE  SI

O(A).......................................................... E  A

EMPRESA .............................................................  

O(A)....................................(órgão  ou  entidade  pública  Contratante),  com  sede  no(a)
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ
sob  o  nº  ................................,  neste  ato  representado(a)  pelo(a)  .........................(cargo  e  nome),
nomeado(a)  pela  Portaria  nº  ......,  de  ..... de  ..................... de  20...,  publicada  no DOU de  ..... de
............... de  ...........,  inscrito(a)  no  CPF nº  ....................,  portador(a)  da Carteira  de Identidade nº
...................................., 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  ..............................  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 e na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

6. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

6.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os
quais integram este instrumento, independente de transcrição.

6.2. Discriminação do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE
DE

MEDIDA

QUANTID
ADE

VALOR

1

2

3

...

7. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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7.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de .............................., contados do .........................,
prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

8. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

8.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............).

8.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, 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.

9. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As  despesas  decorrentes  desta  contratação  estão  programadas  em  dotação  orçamentária  própria,
prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  

Fonte: 

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI:

10. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

10.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

11. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

11.1.O preço contratado é fixo e irreajustável. 

11.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. 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.

11.3.1. 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.

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

12. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. As  condições  de  entrega  e  recebimento  do  objeto  são  aquelas  previstas  no  Termo  de
Referência.

13. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

13.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

14. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência.

15. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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15.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

16.1. 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 das sanções
aplicáveis.

16.2. 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.

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

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

16.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

16.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. Indenizações e multas.

17. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

17.1. É vedado à CONTRATADA:

17.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

17.1.2. interromper  a  execução  contratual  sob  alegação  de  inadimplemento  por  parte  da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

18. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.

18.1. 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 de licitações e contratos
administrativos  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.

19. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

19.1. 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.

20. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

20.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o
da Seção Judiciária de .................. - 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. 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20.....
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_________________________

Responsável legal da CONTRATANTE

_________________________

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx - DESMil 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

(Academia Real Militar/1811) 

Edital do Pregão Eletrônico n°. 017/2015 – AMAN 

PROCESSO Nº 64000.024503/2015-48 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Academia Militar das 
Agulhas Negras, por meio do Setor de Aquisições e Licitações, sediado na Rodovia Presidente 
Dutra Km 306, Resende/RJ,  realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, de acordo 
com o previsto no inciso IV do artigo 3º do decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por itens, exclusivo 
para participação de ME e EPP nos itens 02,03,06,07,13,14, 17 a 19, 22 a 35, 37, 42, 47 a 
51, 53 a 55, 58, 60 a 63, 65, 66, 68, 69, 71 a 96 - art. 6º, Decreto 6.204/07, uma vez que não 
há incidência do Art. 9º do mesmo Decreto, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 
de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, o Decreto 
7892 de 23 de janeiro de 2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da abertura da sessão: 05/OUTUBRO/2015 

Horário: 08:00H 
Endereço: Portal Comprasnet 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preços para eventual aquisição de material de informática do tipo 
microcomputador, impressora, televisor, servidor, dentre outros em proveito da Divisão da 
Tecnologia e informação da Academia Militar das Agulhas Negras, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela 
constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos 
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 
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1.3. Os itens estão agrupados pois são de natureza equivalentes e há previsão de serem 
adquiridos todos as quantidades de todos os itens que estão sendo licitados, objetivando assim 
uma maior economia de escala na contratação, conforme previsto no acórdão n°. 5.301/2013 – 
Segunda Câmara: “É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de 
mesma característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá 
elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da administração pública, sob o 
ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em 
risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração.”  

1.4. Foi adotado o Sistema de Registro de Preços, haja vista: 

1.4.1. A necessidade freqüente de aquisição dos bens (Inciso I do Art. 3° do Decreto 
n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013); 

1.4.2. A impossibilidade de definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração (Inciso IV do Art. 3° do Decreto n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013).  

1.5. O objeto da presente licitação não constitui atividade de custeio conforme prevê a 
Portaria MPOG nº. 249 de 13 de junho de 2012. 

2 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

2.1 O órgão gerenciador será a Academia Militar das Agulhas Negras(AMAN) 

2.2 Não há órgãos participantes. 

3- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 7.892, de 2013. 

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 cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
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3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo 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.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 
interessado. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 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 pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de 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 11.10.10.  
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5.1. Em relação aos itens 02,03,06,07,13,14, 17 a 19, 22 a 35, 37, 42, 47 a 51, 53 a 
55, 58, 60 a 63, 65, 66, 68, 69, 71 a 96 a participação é exclusiva a 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente; 

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

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

5.2.4.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 
de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

5.3.1.1   nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá o 
prosseguimento no certame; 

5.3.1.2  nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” , apenas 
produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

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

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

5.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
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5.4 A participação será exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte para 
aqueles itens cujos valores estimados sejam inferiores à R$ 80.000,00.  

6. ENVIO DAS PROPOSTAS 

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. 

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

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

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

6.6.1. Valor unitário e total do item  

6.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no termo de 
referência para cada item. 

6.6.2.1. Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a 
quantidade total prevista para o item. 

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo e o  
prazo de validade ou de garantia;  

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.8. 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. 
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6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias,  a contar da data 
de sua apresentação. Este prazo se justifica em razão deste certame se prolongar por um 
período superior à 60 (sessenta) dias. 
6.10. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema 
COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos 
critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 
 
7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
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, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

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

7.2.3. 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 mensagem 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.  

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor  unitário e total do item. 

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

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

7.8.2. 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. 
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7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

 
7.11. 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.  
7.12. 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.  
7.13. 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. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará 
em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 
2007. 
 
7.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte  que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 
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 microempresa e empresa de pequeno porte  melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte  que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
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7.19 No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio 
para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

7.20  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. 

 7.21 Para aquisição de equipamentos de TI e comunicações, será assegurado o direito de 
preferência previstos nos Decretos: 7.903, de 04 de fevreiro de 2013; 8.184, de 17 de 
janeiro de 2014; 8.194, de 12 de fevereiro de 2014, conforme procedimentos descritos nos 
referidos decretos e no que lhe se aplicar. 
 
7.22 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. 

7.22.1Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência 
tonrar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 
 

7.23 Eventual empate entre propostas, 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: 

7.23.1 produzidos no País; 

7.23.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

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

7.24 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual 
os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
7.25 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. 

7.25.1 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. 
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8.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o 
estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 
 
8.3.  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. 

 
8.4  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 
pena de não aceitação da proposta.  

8.4.1 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. 

8.4.2 O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro 
lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da 
proposta, cópia da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia –ENCE do 
produto ofertado, que for o caso, nos termos da Portaria INMETRO n° 85 de 
24/03/2009, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC e 
trata da etiquetagem compulsória 

8.4.3 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.  

8.5 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões 
de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o 
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena 
de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados 
da solicitação. 

8.5.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a 
todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.5.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 
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8.5.3 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações 
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.5.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência. 

8.5.5 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela 
análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.5.6 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 3 (três) dias, após o qual poderão ser 
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.5.7 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 
impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

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, nos termos do Decreto 7.713 de 03 de abril 
de 2012 e Decreto 7.767 de 27 de junho de 2012. 

  8.6.1 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. 

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

8.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a continuidade da mesma. 
 
 8.9 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. 
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8.9.1 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. 
8.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

 
8.10 O prazo citado no subitem 8.7.1 poderá ser prorrogado por igual período desde que o 
licitante apresente justificativa pertinente em até 24(vinte e quatro) horas do fim do prazo para 
que o Pregoeiro possa decidir pela concessão da prorrogação. 
 

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

8.12 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. 

8.12.1 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. 

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

8.13 Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, 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. 

8.15 Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

8.16 Só serão aceitas as propostas que ofertarem lances para todos os itens do lote/grupo. 
 
8.17 Para os produtos cuja atividade de comercialização, fabricação ou industrialização é 
enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será 
admitida a oferta de produto cujo fornecedor/fabricante esteja regularmente registrado no 
Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei n°6.938, de 1981, sob pena de 
não aceitação da proposta.    
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8.18 Em cumprimento ao disposto no art 5º da IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 

2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens pela 

Administração Pública Federal Direta, os fornecedores deverão obedecer, sob pena de não 

aceitação do objeto, aos seguintes critérios: 

 

8.18.1   que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 

de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;  

8.18.2   que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS, tais como mercúrio(Hg), chumbo (Pb), cromo 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 

difenilpolibromados (PBDEs) polibromados (PBDEs); 

8.18.3  que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; e 

8.18.4 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação 

aos seus similares. 

8.19 Os licitantes deverão encaminhar, por email ou por meio do sistema eletrônico, 

declaração de cumprimento de sustentabilidade ambiental conforme as exigências citadas no 

item anterior(8.18). 

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: 

9.1.2. SICAF; 

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

9.1.4. 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). 

9.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
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9.1.6. 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. 

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

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhistaà qualificação econômico-
financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, 
III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

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

9.2.3. 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 48 (quarenta e oito) 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 
microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme 
estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 
Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.4. Habilitação jurídica:  

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

9.4.3. 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; 

9.4.4. 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; 
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9.4.5. 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, nos termos do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio - DNRC; 

9.4.6. 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; 

9.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização;             

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.5.3. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 
conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

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

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

9.5.6. 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 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007,deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

9.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010,  deverão apresentar a seguinte documentação: 

9.6.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.6.3.  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; 
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9.6.4. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, 
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da 
Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

9.6.5. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 

9.6.6. 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: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, deverão comprovar, 
ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

9.7.2. 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. 

9.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 
apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (24) 3354-1000, ou via e-mail 
pregoeiro01aman@gmail.com, no prazo de até 120 (cento e vinte) minutos, após solicitação 
do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, os documentos originais deverão dar 
entrada no Protocolo da SALC/AMAN para análise, seja por meio do SEDEX dos Correios 
ou entregues em original, juntamente com o original da proposta, por qualquer processo de 
cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde 
que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, no prazo de até 
48 (quarenta e oito horas) horas, a contar da convocação do pregoeiro no “chat”, no seguinte 
endereço: Setor de Aquisições da AMAN- Rodovia Presidente Dutra, Km 306. Resende-RJ, 
CEP: 27534-970; 
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9.8.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

9.9. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa, 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 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 
prorrogado por igual período. 

9.9.2. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 
ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 

9.10. 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. 

9.11. 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. 

9.12. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, em havendo 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. 

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
48(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 

10.2. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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. 

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

10.4. 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. 

10.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
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11  DOS RECURSOS 

11.1 O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 
concederá 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. 

11.2 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. 

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

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

11.2.3 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. 

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

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

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1 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. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
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13 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03(três) dias, 
contados a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de 
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

13.2 Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) 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(m) assinada(s) no prazo de 03(três) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 

13.3 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. 

13.4 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; 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1 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). O prazo de vigência da contratação é de 
30(trinta) dias contados da emissão da nota de empenho, prorrogável na forma do art. 57, § 
1°, da Lei n° 8.666/93 

14.2 Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para 
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 

14.2.1 O adjudicatário terá o prazo de 5 (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. 

14.2.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do 
instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado/retirado no 
prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.  

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



Continuação do Pregão Eletrônico n°.  017/2015 –AMAN ............................................19 

 

14.4 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.  

14.4.1 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. 

14.5 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou 
quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro 
licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

15 DO PREÇO 

15.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

15.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art 65 da Lei 8666/93 e no Decreto nº 7892 de 2013. 

16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

17  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência.  

18 DO PAGAMENTO 

18.1  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, 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. 

18.2 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. 

18.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente na nota fiscal apresentada. 
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18.4 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. 

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

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

18.7 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. 

18.8 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.   

18.9 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. 

18.10 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. 

18.11 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. 

18.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
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18.12.1 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. 

18.13 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%. 

 

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

19.1.1 apresentar documentação falsa; 

19.1.2 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.3 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.4 não mantiver a proposta; 

19.1.5 cometer fraude fiscal; 

19.1.6 comportar-se de modo inidôneo; 
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19.1.7 recusar-se injustificadamente de assinar a ata de registro de preços( 
parágrafo único do art. 14 do decreto n°7.892/2013); 

19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declatração 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. 

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

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

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

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

19.5 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. 

19.6 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. 

19.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
.pregoeiro01aman@gmail.com, pelo fax (024)33884668, ou por petição dirigida ou 
protocolada no endereço Rodovia Presidente Dutra Km 306, Resende/RJ, seção de Aquisições 
e Licitações. 
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20.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

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

20.5 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. 

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

20.7 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. 

21 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 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.   

21.2 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. 

21.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.4 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. 

21.5 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. 

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
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21.7 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. 

21.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rodovia 
Presidente Dutra Km 306, Resende/RJ, nos dias úteis, no horário das 13:30 horas às 17:00 
horas, de segunda à quinta, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

20.10.1  ANEXO I - Termo de Referência 

20.10.2  ANEXO II – Ata de Registro de Preços 

20.10.3 ANEXO III – Termo de Contrato  

 

Agulhas Negras-RJ, 22 de setembro de 2015 

 

__________________________________ 

MARCELO ROJO – CEL 

Ordenador de Despesas da AMAN 
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ANEXO I 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEX - DESMil 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

(Academia Real Militar/1811) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2015 - AMAN 

(Processo Administrativo n.° (64000.024503/2015-48) 

1. DO OBJETO 

1.1 O O objeto da presente licitação é o registro de preços para a escolha da proposta mais 
vantajosa para a aquisição de material de informática do tipo microcomputador, impressora, 
televisor, servidor, dentre outros em proveito da Divisão da Tecnologia e informação da 
Academia Militar das Agulhas Negras, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

1.2 A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela 
constante no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos 
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o 
compõem. 

 1.2.1 Os itens estão agrupados pois são de natureza equivalentes e há previsão de serem 
adquiridos todos as quantidades de todos os itens que estão sendo licitados, objetivando assim 
uma maior economia de escala na contratação, conforme previsto no acórdão n°. 5.301/2013 – 
Segunda Câmara: “É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de 
mesma característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá 
elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da administração pública, sob o 
ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em 
risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração.” 
 
 
1.3 Foi adotado o Sistema de Registro de Preços, haja vista: 

1.3.1 A necessidade freqüente de aquisição dos bens (Inciso I do Art. 3° do Decreto n°. 
7.892, de 23 de janeiro de 2013); 

1.3.2 A impossibilidade de definir previamente o quantitativo a ser demandado pela 
Administração (Inciso IV do Art. 3° do Decreto n°. 7.892, de 23 de janeiro de 2013).  
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1.4 Conforme preconiza no Inciso X do Art. 40 c/c o Art. 48 da Lei Nr 8.666/93, serão 
consideradas desclassificadas as propostas cujos valores estejam acima dos preços da 
referência abaixo estimados: 

 

 

Ordem Descrição Unid Qtde V. UNIT. V. TOTAL 

1 

Microcomputador tipo I com as seguintes especificações 
mínimas ;Microcomputador Completo, com Gabinete 
SFF Preto por questões de economia de espaço e 
organização; Monitor 21.5” Led Slim Widescreen; Fonte 
de Alimentação de no mínimo 250W Potência Real e 
Homologada do Fabricante do Equipamento Capaz de 
Suprir a configuração Plena do equipamento; Placa LGA 
1155 ou superior; Memoria DDR3 4Gb 1600Mhz com 
capacidade de expansão até 16Gb; Mouse USB/PS2 
Óptico;  Teclado USB/PS2, Gravadora DVD SATA 
Integrada não sendo permitida soluções externas; 
Processador de no mínimo 3.6Ghz de Clock e Cache de 
6MB – 4 Núcleos e 4  threads; Chipset Intel H81 Express 
ou Superior; HD SATA 1TB 7200 RPM 32 Mb; Rede 
Integrada 1Gb, Com Sistema Operacional Linux, Todos 
os acessórios ( mouse e teclado ) bem como o monitor, 
deverá ser do mesmo fabricante da CPU, mesmo em 
regime de O&M, por questões de compatibilidade plena 
e gerenciamento de aberturas de chamado técnico em 
garantia através de telefone 0800 pelo período mínimo de 
3 Anos – “On Site”  

Und 100        
5.980,00        598.000,00  
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2 

Microcomputador tipo II com as seguintes especificações 
mínimas ; Gabinete SFF, Processador com Clock 3.90 
GHz, Cache: 8M, Nº de núcleos: 4, Nº de threads: 8, 
Módulo de Memória de 8 GB (Expansível até 32 GB); 
Tipo de Memoria: DDR3-1600, Placa de Video On 
Board HD Intel 4600 ou superior, Chipset Intel Q87 
Express ou superior, Interface de 1Gb Ethernet, Disco 
Rígido 1Tb SATA 7.2k 6Gb/s, DVD-RW, Placa de 
Vídeo 1Gb DDR5 Offi Board, Mouse e teclado com 
interface PS2/USB, Mínimo de 10 Portas USB, sendo 4 
Portas na versão 3.0 e 4 Frontais, 1 Porta Serial RS232, 1 
Porta VGA, 1 Porta Display Port, Monitor 23” W LED 
com resolução máxima 1280 x 1024, Sistema 
Operacional Linux. Todos os acessórios ( mouse e 
teclado ) bem como o monitor, deverá ser do mesmo 
fabricante da CPU, mesmo em regime de O&M, por 
questões de compatibilidade plena e gerenciamento de 
aberturas de chamado técnico em garantia através de 
telefone 0800 pelo período mínimo de 3 Anos – “On 
Site”  

Und 10        
7.995,00          79.950,00  

3 

Microcomputador tipo III com as seguintes 
especificações mínimas ; Mini PC Appliance NUC Intel 
Dual Core N2830 2.41 Ghz, 1Mb Cache, Memória 2Gb 
DDR3 1600Mhz, Expansível a 8Gb, HD 500Gb SATA 
2,5” Placa de Vídeo HD Intel, 1 Porta HDMI 1.4, Rede 1 
Gb Ethernet, 3 Conectores USB com pelo menos 1 na 
versão 3.0, Módulo Wi-Fi e Bluetooth, Slot para Trava 
Kensington, Suporte para Montagem VESA, Módulo 
TPM 1.2, Fonte de Alimentação 12V – 36W – 3A Bivolt, 
Sistema Operacional Windows 8.1  

Und 10        
2.690,00          26.900,00  
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4 

Microcomputador tipo IV com as seguintes 
especificações mínimas ; Gabinete SFF, Processador com 
Clock 3.40 GHz, Cache: 3M, Nº de núcleos: 2, Nº de 
threads: 4, Módulo de Memória de 4 GB (Expansível até 
16 GB); Tipo de Memoria: DDR3-1600, Placa de Video 
On Board HD Intel 4400 ou superior, Chipset Intel H81 
Express ou superior, Interface de 1Gb Ethernet, Disco 
Rígido 500Gb SATA 7.2k 6Gb/s, DVD-RW, Mouse e 
teclado com interface USB, Mínimo de 6 Portas USB, 
sendo 2 Portas na versão 3.0 e 2 Frontais, 1 Porta Serial 
RS232, 1 Porta VGA, 1 Porta DVI, Monitor 18.5” W 
LED com resolução máxima 1280 x 1024,  Sistema 
Operacional Windows 7 Pro Br ou Superior, Microsoft 
Office 2013 Pro Br ou Superior. Todos os acessórios ( 
mouse e teclado ) bem como o monitor, deverá ser do 
mesmo fabricante da CPU, mesmo em regime de O&M, 
por questões de compatibilidade plena e gerenciamento 
de aberturas de chamado técnico em garantia através de 
telefone 0800 pelo período mínimo de 3 Anos – “On 
Site”  

Und 30        
4.950,00        148.500,00  

5 

Microcomputador tipo V com as seguintes especificações 
mínimas ; Mini PC Appliance NUC Intel Core i3 4010 
1.7 Ghz, 3Mb Cache, Memória 4Gb DDR3 1600Mhz, 
Expansível a 8Gb, HD 500Gb SATA 2,5” Placa de 
Vídeo HD Intel 4400, 1 Porta HDMI 1.4, 1 Porta Mini 
Display Port 1.2, Rede 1 Gb Ethernet, 6 Conectores USB 
com pelo menos 1 na versão 4.0, Módulo Wi-Fi e 
Bluetooth, Slot para Trava Kensington, Suporte para 
Montagem VESA, Módulo TPM 1.2, Fonte de 
Alimentação 19V – 65W – 3,42A Bivolt, Sistema 
Operacional Windows 8.1  

Und 30        
3.599,00        107.970,00  

6 
Placa de Vídeo tipo similar ou superior ao modelo ATI 
FirePro V7900 2GB DDR5 4x DisplayPort PCI-Express 
Video Card (04 portas de saída DVI). 

Und 2        
6.952,00          13.904,00  

7 

Servidor tipo I com as seguintes especificações mínimas 
; Servidor tipo rack, com as seguintes características 
mínimas: 2 Processadores Intel Six-Core Xeon E5-2603 
v3, 1.6 GHz 15Mb; - Memória Instalada : 32 GB PC4-
2133P (RDIMM) com possibilidade de expansão até 
512Gb; - Disco Rígido Instalado: (4) 1TB 6G SATA 
7.2K LFF ; - Interface de Disco: SAS / SATA Hot-Plug;  
(RAID 0/1/10/5); - Ethernet 4 portas de 1 Gbps; - DVD-
ROM SATA; - Fontes Redundante de 800W; - Gabinete: 
rack 2U; - Garantia de 3 anos de substituição de peças, 
serviços e atendimento on site  

Und 2       
36.590,00          73.180,00  
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8 

Servidor tipo II com as seguintes especificações mínimas 
; Servidor tipo rack, com as seguintes características 
mínimas: 2 Processadores Intel Eight-Core Xeon E5-
2630 v3, 2.4 GHz 20Mb; - Memória Instalada : 128 GB 
PC4-2133P (RDIMM) com possibilidade de expansão 
até 1.5Tb; - Disco Rígido Instalado: (4) 900GB 6G SAS  
10K SFF ; - Interface de Disco: SAS / SATA Hot-Plug;  
Controladora (RAID 0/1/5/10/6 e 60) 2Gb; - Ethernet 4 
portas de 1 Gbps; - DVD-ROM SATA; - Fontes 
Redundante de 800W; - Gabinete: rack 2U; - Garantia de 
3 anos de substituição de peças, serviços e atendimento 
on site  

Und 2       
72.990,00        145.980,00  

9 

Servidor tipo III com as seguintes especificações 
mínimas ; Servidor tipo rack, com as seguintes 
características mínimas: 2 Processadores Intel Eight-Core 
Xeon E5-2630 v3, 2.4 GHz 20Mb; - Memória Instalada : 
64 GB PC4-2133P (RDIMM) com possibilidade de 
expansão até 1.5Tb; - Disco Rígido Instalado: (8) 600GB 
6G SAS  10K SFF ; - Interface de Disco: SAS / SATA 
Hot-Plug;  Controladora (RAID 0/1/5/10/6 e 60) 2Gb; - 
Ethernet 4 portas de 1 Gbps; - DVD-ROM SATA; - 
Fontes Redundante de 800W; - Gabinete: rack 2U; - 
Garantia de 3 anos de substituição de peças, serviços e 
atendimento On site  

Und 5       
42.352,00        211.760,00  

10 

Servidor com capacidade mínima de sistema de 144 
TB, usando 24 (vinte e quatro) unidades de disco NL-
SAS ou NL-SAS SED de 3TB, similar ou superior ao 
modelo SAN iSCSI Dell EqualLogic PS6100E. 

Und 1 
    

325.000,0
0  

      325.000,00  

11 

Storage de Discos tipo rack, com as seguintes 
características mínimas: 2 Portas 1Gb iSCSI, 2 
Controladoras, Raid suportados 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 – 
4Gb por controladora, Fonte Redundante - Gabinete: 
rack 2U; totalizando 72TB Brutos em discos, Licença de 
Replicação de Dados Remota Inclusa, Gerenciamento 
Remoto via Web, Instalação Física e Lógica Inclusa - 
Garantia de 5 anos de substituição de peças, serviços e 
atendimento on site  

Und 1 
    

211.590,0
0  

      211.590,00  

12 

Storage de Discos tipo rack, com as seguintes 
características mínimas: 2 Portas FC, 2 Controladoras, 
Raid suportados 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 – 4Gb por 
controladora, Fonte Redundante - Gabinete: rack 2U; 
totalizando 72TB Brutos em discos, Licença de 
Replicação de Dados Remota Inclusa, Gerenciamento 
Remoto via Web, Instalação Física e Lógica Inclusa - 
Garantia de 5 anos de substituição de peças, serviços e 
atendimento on site  

Und 1 
    

289.000,0
0  

      289.000,00  
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13 

Disco rígido SAS 7,2k RPM de 3 TB compatível com a 
controladora Smart Array P420i/2 com gaveta para 
Servidor HP Gen8 G8 (HD SAS 3,5 polegadas) – Hot 
Plug 

Und 10        
6.100,00          61.000,00  

14 

Disco rígido SAS 7,2k RPM de 2 TB compatível com a 
controladora Smart Array P420i/2 com gaveta para 
Servidor HP Gen8 G8 (HD SAS 3,5 polegadas) – Hot 
Plug 

Und 10        
4.118,00          41.180,00  

15 

Impressora com as seguintes características: Tipo Plotter, 
linha DesignJet, Mod T2500 36” PS, tecnologia de 
impressão térmica, funções cópia, digitalização e 
impressão;  Impressão: Tipo de Impressão Colorida; 
Resolução Máxima de Impressão 2400 x 1200 dpi; 
Largura de Corte 914 mm; Papel: Mídias AceitasA0, A2, 
A3, A4; Conectividade Ethernet; Disco Rígido 320Gb, 
Memória 128Gb, Garantia 3 Anos “On Site” 

Und 2       
69.522,00        139.044,00  

16 

Impressora de grande porte com as seguintes 
características:  Velocidade de impressão (preto e 
branco): Normal: Até 43 ppm; Velocidade de impressão 
(cor): Normal:Até 42 ppm; Ciclo de trabalho (mensal, 
A4): Até 120.000 páginas; Tecnologia de impressão: 
Laser; Monitor: Tela de toque capacitiva SVGA 
(resolução de 800 x 600) de 8" (20,3 cm) com suporte a 
gestos; Velocidade do processador: 800 Mhz ; Sensor 
automático de papel: Sim igual ou similar a 
Multifuncional HP Color LaserJet Enterprise M680f 

Und 4       
44.350,00        177.400,00  

17 

Impressora multifuncional laser colorida com as 
seguintes características: Funções: Imprimir, copiar, 
digitalizar, fax; Velocidade de impressão (preto e 
branco): Normal:Até 14 ppm;  Velocidade de impressão 
(cor): Normal:Até 14 ppm; Ciclo de trabalho (mensal, 
A4): Até 30.000 páginas; Tecnologia de impressão: 
Laser; Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 
600 dpi; Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 
600 x 600 dpi; Idiomas de impressão: PCL 6, HP PCL 
5c, emulação postscript nível 3 (via Driver de impressora 
universal); Monitor: tela de toque Color Graphic Display 
(CGD) de 3,5” (8,89 cm); Velocidade do processador: 
750 MHz ; Wi-Fi 802.11 b/g/n integrada, wireless direct 
printing segura; Conectividade, padrão: 1 porta USB 2.0 
de alta velocidade, 1 Host USB, 1 porta de rede Ethernet 
10/100Base-TX, 1 conexão de rede sem fio 802.11b/g/n, 
1 RJ-11 (fax), 1 RJ-11 (somente telefone); Pronto para 
trabalhar em rede; Padrão (Ethernet e WiFi 802.11 b/g/n 
integradas), compatível com tonner 131A, Modelo de 
referência similar ou superior a HP Laser Jet Pro 200 

Und 20        
3.990,00          79.800,00  
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18 

Impressora Laser Monocromática. Tecnologia de 
impressão: Laser. Velocidade de impressão preto 
(normal, A4): Até 18 ppm. Velocidade de impressão 
preto (normal, carta): Até 19 ppm. Qualidade de 
impressão preto (ótima): Até 600 x 600 x 2 dpi (saída 
efetiva 1200 dpi). Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 
5000 páginas. Volume mensal de páginas 
recomendado:250 até 1500. Linguagem standard de 
impressora: Impressão central. Manuseamento de papel 
standard/entrada: Slot de alimentação prioritária para 10 
folhas, bandeja de entrada para 150 folhas. 
Manuseamento de papel de standard/saída: Bandeja de 
saída para 100 folhas com a face para baixo. Opções de 
impressão frente e verso: Manual (fornecido suporte de 
drive). Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; A6; B5; 
cartões-postais; envelopes (C5, DL, B5). Tamanho 
personalizados das mídias: Bandeja de entrada para 150 
folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; Tipos de suportes 
suportados: Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, 
vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, 
postais. Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta 
velocidade; WiFi 802.11 b/g, compatível com toner 
CE85A, Modelo de referência similar ou superior a HP 
LaserJet P1102W 

Und 30           
985,00          29.550,00  

19 

Impressora não fiscal térmica com as seguintes 
características: velocidade de impressão 150 mm/s, 
velocidade de avanço de papel 52 lps, Nº de caracteres 
por linha 48, 51, 57 ou 64, Interface de comunicação 
Interface Padrão: USB Segunda interface opcional e 
modular: Serial RS-232 e Paralela, alimentação 100 a 
240 VAC (externa) @ 50 a 60 Hz, Modo de impressão 
Normal, expandido na horizontal, expandido na vertical, 
expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálico, 
invertido, negrito, sublinhado, sobrescrito, subscrito, 
Drivers e softwares Windows (2000, XP, 2003, Vista, 7, 
32 & 64 bits, XP Embedded, WEPOS), Linux, OPOS e 
JavaPOS, vida útil do mecanismo de impressão 160Km, 
Acionamento de gaveta 1 conector RJ-12 com 
capacidade de conexão de 2 gavetas. Modelo de 
referência: similar ou superior a Bematech MP-2500 TH. 

Und 2        
1.515,00            3.030,00  

20 

Impressora Laser A3 de Alto Volume com Velocidade de 
55ppm, Rede 10/100/1000, Duplex Automático, 
Resolução 1200 x 1200, Bandeja de 1100 fls, 3 anos de 
garantia “On Site”, similar ao modelo HP M806x+ 

Und 10       
39.522,00        395.220,00  
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21 

Multifuncional Laser Mono ( Imprime, Copia, Digitaliza 
e Fax) com velocidade de impressão até 26ppm, 
resolução 1200 x 1200 DPI,  Processador 600Mhz, 
Bandeja de Entrada Padrão de 125fls / Saída 125fls, 
Memória 256Mb, Ciclo Mensal 15.000 páginas, Frente e 
Verso Manual ou Automático, Conectividade 1 Usb, 1 
Rede Ethernet, 1 Rede Sem Fio 802.11 b/g/n, Garantia 
12 meses. 

Und 20        
4.200,00          84.000,00  

22 Nobreak de 1200 VA, com tensão de alimentação  de 
entrada Bi-Volt e saída de 115V. Und 30           

799,00          23.970,00  

23 
Nobreak de 1.800 VA, tipo SMS Net Winner Expert ou 
superior,com entrada 115/220 V e saída 115V, bateria 
selada chumbo-ácido livre de manutenção 

Und 10        
1.890,00          18.900,00  

24 

Nobreak de 2.400 VA, tipo SMS Power Sinus II (Ref: 
27835) ou superior, com entrada 115/220 V e saída 
115V, com 04 baterias seladas chumbo-ácido livres de 
manutenção 

Und 5        
3.899,00          19.495,00  

25 

No break 600 VA/W,com as seguintes especificações: - 
Número de Tomada – 4; Autonomia da Bateria de 25 
Minutos; Altura 15,20 cm; Largura10,5 cm e 
Profundidade 29,50 cm. Igual ou similar ao SMS Net 
Station Bivolt 600 VA/W 

Und 40           
412,00          16.480,00  

26 

Nobreak de Alta Capacidade e performance 8000VA / 
6400W, 230V, Senoidal, On-Line Dupla Conversão e 
Estabilizado, 8 tomadas, Software de Gerenciamento 
pelas portas DB-9, RS-232 e RJ45, com 2 Anos de 
garantia “On Site” – Similar ao modelo APC 
SURT8000XLI 

Und 4       
14.799,00          59.196,00  

27 

Nobreak de Alta Capacidade e performance 10000VA / 
8000W, 230V, Senoidal, On-Line Dupla Conversão e 
Estabilizado, 8 tomadas, Software de Gerenciamento 
pelas portas DB-9, RS-232 e RJ45, com 2 Anos de 
garantia “On Site” – Similar ao modelo APC 
SURT10000XLI 

Und 4       
19.850,00          79.400,00  

28 
Estabilizador 300 Va mono 4 tomadas - preto Gratis 
software alerta 24 horas – igual ou similar ao SMS – 
Modelo Revolution Speedy 300Va 

Und 100             
68,00            6.800,00  

29 
Estabilizador 300 Va bi 4 tomadas - preto Gratis software 
alerta 24 horas – igual ou similar ao SMS – Modelo 
Revolution Speedy 300Va 

Und 200             
99,80          19.960,00  
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30 

Scanner de mesa do tipo HP Scan Jet 5590 ou superior 
dotado das seguintes características: Tipo de 
digitalização: Base plana, alimentador automático de 
documentos; Opções de digitalização frente e verso: 
Automática (standard); Resolução ótica de digitalização: 
Até 2400 dpi; Profundidade de bits: 48 bits; Níveis da 
escala de cinzas: 256; Velocidade: 6 páginas por minuto; 
Capacidade do alimentador automático de documentos: 
Padrão, 50 folhas; Adaptador de transparências: (TMA) 
satélite; três slides de 35 mm ou quatro negativos de 35 
mm- Tamanho da digitalização (máximo): 216 x 279 
mm; Velocidade de digitalização em modo de pré-
visualização: Até 10 s. Conectividade padrão: Hi-Speed 
USB 2.0 

Und 8        
3.199,00          25.592,00  

31 

Scanner com as seguintes características mínimas: 
colorido Duplex com alimentador de folhas; Resolução: 
Óptica: 600dpi; Capacidade: 75 folhas; Velocidade: 
40ppm / 80ipm (duplex) Ciclo de Trabalho diário: 1800 
folhas; Velocidade de scaneamento: A4 -300dpi; Escala 
de cinza:0.813 mseg./linhas aprox.; 
Monocromático:0.813 mseg./linha (aprox.); Colorido: 
0.813 mseg./linha (aprox.); Conectividade : USB 2.0 de 
alta velocidade ; Geral: Cabo em caixa Sim, 1 USB; 
Requerimentos de sistema: Compatível com Mac Sim; 
Voltagem: 100V a 240V. Frequencia: 50/60 Hz AC.; 
Consumo: 45W em operação. Modelo de referência: 
Similar ou superior ao Epson Workforce Pro GT – S80 

Und 2        
7.980,00          15.960,00  

32 

Scanner de livro suspenso/ planetário com as seguintes 
características minimas: Modos de digitalização: 
Simplex / Colorido /Escala de Cinza / Preto e Branco e 
Automático, Sensor de imagem: Redução de lente óptica 
/CCD Colorido (Charge-Coupled Device) x 1, Tipo de 
lâmpada: LED branco + ilumnação da lente) x 2, 
reconhece automaticamente o tamanho do documento, 
A3 (paisagem), A4 (paisagem), A5 (paisagem), A6 
(paisagem), B4(paisagem), B5 (paisagem), B6 
(paisagem), cartão postal, cartão de visita, duplo carta 
(paisagem), carta, oficio (paisagem), tamanhos 
personalizados (Máx 432 x 300mm e Mín 25,4 x 
25,4mm), realinhamento por texto no documento, 
detecção automático de tamanho de papel, rotação 
automático de imagem, detecção automática de cores, 
correção de imagem de livro, detecção de múltiplos 
documentos, ampliação de sub-digitalização (ampliação 
axial): 1,5%, Software incluso: driver do scanner: 
gerenciamento de arquvos: ScanSnap Organizer V5.1 
gerenciamento de cartões de visita: CardMinder V5.0 
edição de PDF: Adobe Acrobat Standard, 
reconhecimento de texto: ABBY FineReader for 
ScanSnap 5.0, arquivamento de documentos: Rack2-Filer 
Smart With Magic Desktop V1.0 Evernote: Evernote for 

Und 1        
5.990,00            5.990,00  
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Win 4.5 Software de ligação ECM: Scan to Microsoft, 
Share Point 3.4 SUPRIMENTOS E ACESSORIOS Pad 
de digitalização: Colocado na frente do sacnner durante a 
digitalização (incluso) Cabo USB (incluso) Fonte de 
alimentação externa (incluso). Modelo de referência: 
similar ou superior ao Fujitsu ScanSnap SV600. 

33 

Aparelho fax-simile. Corte automático de papel. 
Multitransmissão para até 10 números. Memória e 
recepção para até 20 páginas. Bandeja de papel. Tecla de 
navegação 22 números de discagem rápida. Memória 
para 100 números no diretório. Bloqueio de discagem (2 
a 4 dígitos). Identificador de chamadas (20 nomes e 
números). Impressão de relatórios. Painel e visor em 
português. Função cópia. Transmissão programada. 
Transmissão internacional e pollig (permitir que outra 
máquina retire um documento de fax do seu aparelho). 
Identificador do remetente. Utiliza papel A4 e/ou bobina 
térmica. Alimentador automático de papel para até 10 
páginas. Bobina de até 30 metros. 127v. 

Und 5        
1.390,00            6.950,00  

34 

Scanner de mesa: Base Plana com resolução ótica de 
digitalização até 60ppp; Alimentador  Automático de 
50Fls, Profundidade de 48 Bits, Detecção de Multi-
Alimentação, Ciclo de Operação Diária 5000páginas, 
Velocidade de digitalização 50ppm, 256 Níveis de Escala 
de cinza, Conectividade USB 2.0, adaptador de 
Transparências e slides  

Und 3        
3.690,00          11.070,00  
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35 

Scanner de mesa: Base Plana com resolução ótica de 
digitalização até 2400 dpi; Alimentador  Automático de 
50Fls, Profundidade de 48 Bits, Detecção de Multi-
Alimentação, Ciclo de Operação Diária 500páginas, 
Velocidade de digitalização 15ppm, 65536 Níveis de 
Escala de cinza, Conectividade USB 2.0 e Ethernet ou 
superior, adaptador de Transparências e slides 

Und 5        
7.980,00          39.900,00  

36 

Notebook com processador Intel Core i7 Específico para 
a Linha Notebooks 6Mb Cache Clock de 3.2ghz, 8Gb de 
Memória 1600Mhz, Expansíveis até 16Gb , HD 1Tb, 
DVD-RW, Tela LED 14” até 15.6” HD 1366 x 768, 
Wireless b/g/n, Bluetooth 4.0, Webcam 720p HD, leitor 
de cartões de memória de no mínimo 4 mídias diferentes, 
Bateria de no mínimo 6 Células, 2 Portas USB 3.0, 1 
Porta USB 2.0, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Porta de 
Rede Gigabit Ethernet, Sistema Operacional Windows 7 
Br ou Superior, Office 2013 Pro Br, Acompanha Pasta ou 
Maleta de Transporte, Garantia: no local (on-site), de no 
mínimo 12 (doze) meses, válida para todos os 
componentes, englobando peças e serviços.  

Und 20        
7.390,00        147.800,00  

37 

Tablet com tela de 10 Polegadas RAM 16gb Quad Core. 
Características: OS: Android 4.2 Jelly Bean, CPU: 
Cortex A7 QUAD CORE1.0 Ghz, DUAL GPU: DUAL 
GPU, RAM: 1 GB, ROM: 8 GB NAND int. exp. até 32 
GB, Tela: 10,1” Resolução 1280x800 HD, HD IPS – 5 
pontos Multitouch – Capacitiva, WIFI: 802.11 b/g/n, 3G: 
3G Dongle Opcional, Bluetooth: 3.0, Dual Câmera: 
Frontal 0,3 MP e Traseira: 5,0 MP + Flash, HDMI: 480P, 
720P, 1080P – FULL HD, Bateria: 5600 mah, 
Acessórios: manual/carregador, cabo USB/fone, Entrada: 
USB/Audio 3,5mm/ micro SDHC SLOT / 3G Host / 
HDMI, Reprodução de áudio: mp3, WMA, FLAC, APP, 
OGG, etc, Reprodução de vídeo: MPEG 4, ASP, DIVX, 
WMV, RMVB, H.264/720P, Google Play: Mais de 
900.000 aplicativos igual ou similar ao Genesis GT-1440 

Und 13        
1.399,00          18.187,00  
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38 

Notebook Robustecido Toughbook Tipo I com as 
configurações mínimas ; - Certificação MIL-STD-810G 
(resistente a quedas de 1,80 m, impacto, vibrações, 
chuvas, poeira, areia, altitude, 
congelamento/descongelamento, altas/baixas 
temperaturas, choques térmicos, umidade, atmosfera com 
gases explosivos) - Certificação da norma MIL-STD-
461F - Design vedado, resistente a todos os climas, com 
certificação IP653 - Aquecedor para o disco rígido - 
Gabinete totalmente de liga de magnésio com alça - 
Disco rígido com conexão flexível, montado com 
amortecedores e com desengate rápido - Tampas 
reforçadas e com trava - Filme pré-instalado substituível 
para proteção da tela sensível ao toque - Windows® 7 
Professional Autêntico de 32 bit ou Windows® 7 
Professional Autêntico de 64 bit com DVD de 
Recuperação - Tela 13.1” com resolução de 1024 x 768 
XGA, visível até mesmo sob a incidência direta da luz do 
sol touchscreen - Processador Intel Core i3 2310M 
Específico para Mobile  - HD 320GB - Memória 4GB 
DDR3 1333Mhz Compatível com o Modelo Panasonic 
31  

Und 10       
19.996,00        199.960,00  

39 

Notebook Robustecido Toughbook Tipo II com as 
configurações mínimas ; - Certificação MIL-STD-810G 
(resistente a quedas de 1,80 m, impacto, vibrações, 
chuvas, poeira, areia, altitude, 
congelamento/descongelamento, altas/baixas 
temperaturas, choques térmicos, umidade, atmosfera com 
gases explosivos) - Certificação da norma MIL-STD-
461F - Design vedado, resistente a todos os climas, com 
certificação IP653 - Aquecedor para o disco rígido - 
Gabinete totalmente de liga de magnésio com alça - 
Disco rígido com conexão flexível, montado com 
amortecedores e com desengate rápido - Tampas 
reforçadas e com trava - Filme pré-instalado substituível 
para proteção da tela sensível ao toque - Windows® 7 
Professional Autêntico de 32 bit ou Windows® 7 
Professional Autêntico de 64 bit com DVD de 
Recuperação - Tela 13.1” com resolução de 1024 x 768 
XGA, visível até mesmo sob a incidência direta da luz do 
sol touchscreen - Processador Intel Core i5 2520M 
Específico para Mobile - HD 320GB - Memória 8GB 
DDR3 1333Mhz Compatível com o Modelo Panasonic 
31 

Und 10       
25.390,00        253.900,00  
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40 

Notebook com processador Intel Core i5 Específico para 
a Linha Notebooks 3Mb Cache Clock de 3.2ghz, 4Gb de 
Memória 1600Mhz, Expansíveis até 16Gb , HD 500 Gb, 
DVD-RW, Tela LED 14” até 15.6” HD 1366 x 768, 
Wireless b/g/n, Bluetooth 4.0, Webcam 720p HD, leitor 
de cartões de memória de no mínimo 4 mídias diferentes, 
Bateria de no mínimo 6 Células, 2 Portas USB 3.0, 1 
Porta USB 2.0, 1 Porta HDMI, 1 Porta VGA, 1 Porta de 
Rede Gigabit Ethernet, Sistema Operacional Windows 7 
Br ou Superior, Office 2013 Pro Br, Acompanha Pasta ou 
Maleta de Transporte, Garantia: no local (on-site), de no 
mínimo 12 (doze) meses, válida para todos os 
componentes, englobando peças e serviços.  

Und 30        
6.650,00        199.500,00  

41 

Switch Cisco Catalyst 2960XR-48TS-I IP-Lite-High 
Performance Routing de 48 (quarenta e oito) portas 
Gigabit Ethernet com desempenho de encaminhamento 
de taxa de linha = 4 (quatro) portas Gigabit Small Form-
Factor Pluggable (SFP) uplinks; FlexStack Plus para 
empilhamento de até 8 interruptores com 80 Gbps de 
taxa de transferência de pilha; Power over Ethernet Plus 
(PoE +) apoio com até 740W de orçamento PoE; 24 
(vinte) portas do switch PoE fanless para implantação 
fora do armário de fiação; Reduzido consumo de energia 
e recursos avançados de gerenciamento de energia; 
interfaces de gerenciamento Ethernet USB e para 
operações simplificadas; Aplicação visibilidade e 
planejamento de capacidade com integrado NetFlow-
Lite; resiliência de energia com fontes de alimentação 
substituíveis em campo duplo; IP Lite Cisco IOS ® 
software com roteamento dinâmico e Camada 3; 
protocolos de roteamento IP unicast (estático, Routing 
Information Protocol Version 1 [RIPv1], RIPv2, RIPng, 
e EIGRP-Stub); IP avançados protocolos de roteamento 
unicast (OSPF para roteado Access); EIGRPv3-Stub e 
PIMv6-Stub são suportados como parte do conjunto de 
roteamento IPv6; roteamento Equal-cost; com base em 
políticas de roteamento (PBR); Hot Standby Routing 
Protocol (HSRP) e Virtual Router Redundancy Protocol 
(VRRP); Protocol Independent Multicast (PIM); 
atribuição VLAN baseado em MAC; Comprehensive 
802; IPv6 First-Hop; Sensor de dispositivos e 
Classificador de dispositivos; Tecnologia Âncora 
Segurança; threat Defesa; VLANs privados; Privada 
VLAN Borda; Encaminhamento Unicast Reverse Path 
(uRPF); Autenticação de vários domínios; Access 
Control Lists (ACLs); ACLs VLAN; Router ACLs; 
ACLs baseadas em portas; Secure Shell (SSH) Protocol, 
Kerberos e Simple Network Management Protocol 
versão 3 (SNMPv3); Comutado Porto Analyzer (SPAN); 
TACACS + e RADIUS de autenticação; MAC Endereço 
de notificação; segurança multinível no acesso ao 
console; protocolo dados unidade Bridge (BPDU) Guard; 

Und 5       
72.590,00        362.950,00  
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Spanning Tree Root Guard (STRG); filtragem IGMP; 
atribuição VLAN dinâmica; Cruz-stack EtherChannel; 
FLEXLINK; IEEE 802.1s / w Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) e Multiple Spanning Tree Protocol 
(MSTP); Por-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST +); 
Hot Standby Router Protocol (HSRP); Mudar-port auto-
recuperação (Error Disable); redundância de energia; Até 
oito filas de saída; Shaped Round Robin (SRR); 
Weighted Tail Drop (WTD); taxa baseado em fluxo 
limitar; classe 802.1p de serviço (COS); serviços 
diferenciados Code Point (DSCP) ; QoS Cross-pilha; 
taxa informação (CIR); taxa de limitação 

42 

Switch 8 Portas 10/100/1000, 16Gbps switching fabric, 
8K MAC Address Table, Full/half-duplex for 
Ethernet/Fast Ethernet speeds, IEEE 802.3x Flow 
Control, Supports 9,216 Byte Jumbo Frames, Supports 
IEEE 802.1p QoS (4 Queues, Strict Mode), Supports 
Cable Diagnostics Function, 3 Anos de garantia. 

Und 30           
222,00            6.660,00  

43 

Switch tipo WS-C3750X-48T-S (Layer 3) ou superior 
com 48 portas 10/100/1000 Mbps, com 01 módulo para 
uplink com 4 portas 1 GbE SFP (C3KX-NM-1G) já 
instalado para cada switch, módulo de empilhamento 
(StackWise Plus) já instalado para cada switch, com 01 
cabo de empilhamento (1,0 m) para cada switch, com 
fonte redundante (2ª fonte de alimentação) para cada 
switch e cabos e sistema StackPower (energia) para cada 
switch 

Und 6       
89.590,00        537.540,00  
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44 

Switch Cisco Catalyst 2960XR-24TS-I IP-Lite-High 
Performance Routing de 24 (vinte e quatro) portas 
Gigabit Ethernet com desempenho de encaminhamento 
de taxa de linha = 4 (quatro) portas Gigabit Small Form-
Factor Pluggable (SFP) uplinks; FlexStack Plus para 
empilhamento de até 8 interruptores com 80 Gbps de 
taxa de transferência de pilha; Power over Ethernet Plus 
(PoE +) apoio com até 740W de orçamento PoE; 24 
(vinte) portas do switch PoE fanless para implantação 
fora do armário de fiação; Reduzido consumo de energia 
e recursos avançados de gerenciamento de energia; 
interfaces de gerenciamento Ethernet USB e para 
operações simplificadas; Aplicação visibilidade e 
planejamento de capacidade com integrado NetFlow-
Lite; resiliência de energia com fontes de alimentação 
substituíveis em campo duplo; IP Lite Cisco IOS ® 
software com roteamento dinâmico e Camada 3; 
protocolos de roteamento IP unicast (estático, Routing 
Information Protocol Version 1 [RIPv1], RIPv2, RIPng, 
e EIGRP-Stub); IP avançados protocolos de roteamento 
unicast (OSPF para roteado Access); EIGRPv3-Stub e 
PIMv6-Stub são suportados como parte do conjunto de 
roteamento IPv6; roteamento Equal-cost; com base em 
políticas de roteamento (PBR); Hot Standby Routing 
Protocol (HSRP) e Virtual Router Redundancy Protocol 
(VRRP); Protocol Independent Multicast (PIM); 
atribuição VLAN baseado em MAC; Comprehensive 
802; IPv6 First-Hop; Sensor de dispositivos e 
Classificador de dispositivos; Tecnologia Âncora 
Segurança; threat Defesa; VLANs privados; Privada 
VLAN Borda; Encaminhamento Unicast Reverse Path 
(uRPF); Autenticação de vários domínios; Access 
Control Lists (ACLs); ACLs VLAN; Router ACLs; 
ACLs baseadas em portas; Secure Shell (SSH) Protocol, 
Kerberos e Simple Network Management Protocol 
versão 3 (SNMPv3); Comutado Porto Analyzer (SPAN); 
TACACS + e RADIUS de autenticação; MAC Endereço 
de notificação; segurança multinível no acesso ao 
console; protocolo dados unidade Bridge (BPDU) Guard; 
Spanning Tree Root Guard (STRG); filtragem IGMP; 
atribuição VLAN dinâmica; Cruz-stack EtherChannel; 
FLEXLINK; IEEE 802.1s / w Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) e Multiple Spanning Tree Protocol 
(MSTP); Por-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST +); 
Hot Standby Router Protocol (HSRP); Mudar-port auto-
recuperação (Error Disable); redundância de energia; Até 
oito filas de saída; Shaped Round Robin (SRR); 
Weighted Tail Drop (WTD); taxa baseado em fluxo 
limitar; classe 802.1p de serviço (COS); serviços 
diferenciados Code Point (DSCP) ; QoS Cross-pilha; 
taxa informação (CIR); taxa de limitação. 

Und 36       
26.890,00        968.040,00  
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45 

Switch Cisco 6509-E e supervisora VS-SUP720-10G-3C, 
composto de 03 (três)  Módulos para chassi Cisco 6509-
E com 16 port 10 Gigabit Ethernet w/ DFC3C (req X2) e  
04 (quatro) Módulos para chassi Cisco 6509-E com 48 
portas 1GbE para conexão de cabos UTP, com placa 
Distributed Forwarding Card, acompanhado de 01 (um) 
Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco 
Smartnet (8x5xNBD) para Switch Catalyst 6509-E-
Chassis+Fan Tray+Sup720-10G-VSS, por 36 meses, 
conforme especificações técnicas do Anexo I. P/N: 
CON-SNT-V6509E72. 

Und 1 
    

415.000,0
0  

      415.000,00  

46 

Rack fechado de aço 42U – 19” profundidade de 1070 
mm para acomodação de servidores e ativos. Tal rack, 
ainda, deverá ter as seguintes características mínimas: - 
Elemento de fixação para organização de cabos; - 02 
(duas) bandejas fixas para instalação de equipamentos de 
mesa; - bandeja móvel e retrátil; Kit de ventilação com 4 
Ventiladores - 01 KMM console de 1 U com monitor de 
LCD de 17” polegadas de área visível, com teclado e 
mouse touchpad; - 01 (um) switch KVM Digital, com, no 
máximo, 02 U's de altura, padrão USB, com capacidade 
para 16(dezesseis) portas para teclado, mouse e monitor, 
incluindo os 16(dezesseis) cabos de 2metros para KVM; 
- 02 (duas) unidades de distribuição de energia elétrica 
(régua) 12 amperes 110/200 V com 08 (oito) tomadas 
IEC 13 cada; - 02 cabos de força 250 V, 15 A, maior que 
3 metros; 16 (dezesseis) server interface pods (SIPs) 
USB, incluindo cabo CAT5; com, no mínimo, 3 anos de 
garantia on-site e instalação física inclusa (instalação do 
kit ventilador, 4 PDUs, 1 KVM e bandeja) 

Und 2       
42.850,00          85.700,00  

47 Rack de parede 6U x 600mm fechado, com laterais 
removíveis Und 5           

799,00            3.995,00  

48 

Patch panel Gigalan CAT 6 portas 19”, cor preta, com 24 
portas (3módulos de 8 posições); conector frontal RJ45-
fêmea; compatível com toda alinha FCS; instalação 
direta em rack 19”; diâmetro do condutor de 26 a 22 
AWG e Padrão de montagem T568A e T568B 

Und 20           
499,00            9.980,00  

49 

Roteador com as seguintes características mínimas: 3 
(três) antenas, 300 Mbytes, padrão 802.11n, com 1 porta 
RJ 45 WAN, 4 portas RJ 45 LAN e 1 (uma) porta USB, 
cobertura interna 40, homologado pela ANATEL, com 
CD de instalação, manual e cabo de rede incluso 

Und 20           
550,00          11.000,00  
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50 

Access Point Wireless com as seguintes características: 
2.4/5,8 GHz, 54 Mbps a 300 Mbps, interfaces de rede 
Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45) e com suporte aos 
padrões IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.1x e ESS. Modelo 
de referência: Similar ou superior ao Aironet 1142 

Und 10        
4.590,00          45.900,00  

51 

Módulo Mini-GBIC 10/100/1000 Mbps, padrão SFP para 
fibras Monomodo, padrão LH/LX, de até 10 Km, 
conector LC, compatível com os switches Cisco WS-
C3750X-48T-S e Cisco WS6504-E (Ref Cisco GLC-LH-
SM) 

Und 4        
6.680,00          26.720,00  

52 

MODULO GBIC GLC-LH-SMD CISCO módulo 
transceptor para SMF (fibra monomodo) 1000BASE-SX 
SFP, comprimento de onda de 1310nm, faixa de 
temperatura de funcionamento alargado, para até 10Km. 
(Compatível com switch 2960XR-24TS-I e 2960XR-
48TS-I) 

Und 20        
8.900,00        178.000,00  

53 

MODULO GBIC GLC-LH-MMD CISCO módulo 
transceptor para MMF (fibra multimodo) 1000BASE-SX 
SFP, comprimento de onda de 850nm, faixa de 
temperatura de funcionamento alargado, para até 1Km. 
(Compatível com switch 2960XR-24TS-I e 2960XR-
48TS-I) 

Und 10        
7.030,00          70.300,00  

54 

Módulo 10Gb, modulo fibra ótica com característica 
similar ou superior às seguintes: aplicação de 10Gbps 
ethernet com Conector LC, para até 300M, compatível 
com os switches WS6504-E (Ref Cisco X2-10GB-LRM) 

Und 2       
10.900,00          21.800,00  

55 
Cordão ótico Duplex MM50 OM3 10 GIGABIT fibra 
multimodo 50µm OM3, de 5 metros. Modelo similar ou 
superior 

Und 8           
499,00            3.992,00  

56 

Módulo mini-GBIC 10/100/1000 Mbps (HP X121 1G 
SFP RJ45 T Transceiver – referência: J8177C) – porta 
UTP – para Switch HP V1910-24G (JE006A) conforme 
manual do referido switch 

Und 60        
7.112,00        426.720,00  

57 Módulo mini-GBIC 10/100/1000 Mbps BaseLX - (HP 
X120 10Km – referência: JD494A) Und 30        

4.620,00        138.600,00  

58 Módulo mini-GBIC 10/100/1000 Mbps BaseSX - (HP 
X120 550m – referência: JD118B) Und 30        

2.590,00          77.700,00  

59 Switch tipo WS-C2960S-48FPS-L ou superior c/ 48 
Portas Layer 2 CISCO. Und 30       

39.590,00     1.187.700,00  
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60 

Câmera com as seguintes informações Técnicas: Tipo de 
Câmera: Fotográfica Digital e Filmadora; 
Monitor/Display:LCD TFT polissilíco de 3", 920.000 
pontos; Resolução em Megapixels (MP): 12.2 MP; 
Memória expansível por Cartões de Memória:  Sim; 
Cartões de Memória Compatíveis:SD Memory Card e 
SDHC Memory Card; Conexões:USB; Sensor:CMOS; 
Lentes: NIKKOR 18-105mm VR (incluindo os tipos AF-
J, AF-S, DX VR e D-/G); Velocidade do Obturador: 
Obturador de plano focal de deslocação vertical 
controlado eletronicamente; Alcance do foco: De 1/4.000 
a 30s em passos de 1/3 ou 1/2 EV, Bulb; Abertura 
Retorno instantâneo, controlada electronicamente. 
Modos de flash: Sincronização de cortina dianteira, 
sincronização lenta, sincronização de cortina traseira, 
redução do efeito de olhos vermelhos, redução do efeito 
de olhos vermelhos com sincronização lenta. 
Alimentação: tipo de bateria - Bateria recarregável; 
Modos de cena: Digital, Vari-program (Automático; 
Auto; (flash desligado); Vertical; Horizontal; Criança; 
Desporto; Close up; Retrato; Noturno). Formatos de 
Arquivos: JPEG; Montagem de tripé: Sim. Cor: Preto. 
Composição: 01 (uma) Câmera, Bateria de íons de lítio 
recarregável EN-EL3, Carregador rápido MH-18a, Cabo 
de áudio e vídeo EG-D2, Cabo USB UC-E4, Ocular de 
borracha DK-21, Correia da câmera AN-DC1, Tampa do 
corpo, Tampa da ocular DK-5, Tampa da sapata de 
acessórios BS-1, Tampa do monitor LCD BM-10, CD 
com o conjunto de aplicações de software (ViewNX, 
Nikon Transfer, Apple QuickTime),  Manual de 
Instruções,  Lente 18-105MM, Cartão de 32GB CLASSE 
10,  Bolsa de transporte e Tripé. Igual ou similar a 
NIKON D90 

Und 2       
13.980,00          27.960,00  

61 
Tela de projeção retrátil, manual, tecido tipo mate White, 
dimensões 2,00 x 2,00, com sistema de fixação na 
parede. 

Und 10        
1.200,00          12.000,00  

62 

Tela de projeção em tecido vinil convencional (Matte 
White); Fixação: Parede ou teto; Enrolamento manual 
através de molas; Enrolamento automático por mola, 
com parada Multipoint: sistema de enrolamento do tecido 
que proporciona a parada da tela em qualquer posição; 
Perfil  sextavado de alumínio com acabamento em 
pintura epóxi preta; com suporte de Fixação para Teto; 
Tecido 1.5 nacional. Área visual de Enrolamento de 
2,00m e Molas 2,00 igual ou similar a Visiograf 
TLRT200 

Und 20           
985,00          19.700,00  

63 
Suporte de projetor multimídia de teto universal com 
braço extensor ajustável incluso, ajuste de 23 a 85 cm, 
carga máxima de 10 Kg. 

Und 20           
399,00            7.980,00  
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64 

Projetor Interativo, com as seguintes características 
mínimas: Interatividade 3.0 em um interativo WXGA 
Projetor. Alto desempenho,  projetor  pronta para rede e 
canetas interativas . Interativo: Fazer quase qualquer 
superfície lisa, levemente colorida interativa com 
soluções BrightLink. Canetas interativos: Anotar e 
interagir com imagens projetadas, usando as duas canetas 
interativas. Os usuários podem escrever simultaneamente 
ou de forma independente. Suporte incluído. Ultra-Curto 
projetor de alcance: Ser montado apenas 12,2 \"de 
distância da placa, e a imagem projetada WXGA pode 
ficar tão grande como 100\" diagonal sem interferência 
sombra. WXGA: De alta definição de 1280 x 800 
widescreen. Brilhante e colorido: Características 2600 
lumens de brilho, cor e 2600 lumens de brilho branco 
(saída de luz). Conectividade HDMI: Inclui digital, áudio 
HDMI e conexão de vídeo, a qualidade HD com apenas 
um cabo. Built-in interatividade - projetor potente 
combinação mais caneta fornece a solução interativa 
completa sem a necessidade de lousa 
eletrônica.  • Suporte Pen dupla - tecnologia de caneta 
inovador permite que dois usuários para anotar 
simultaneamente, em qualquer lugar no conselho. • Fácil 
instalação - sem instalação de driver 1 ; calibração 
automática, ferramentas convenientes, incluindo correção 
de distorção horizontal, Quick Corner ® e muito mais. 
Eliminar sombreamento - projeto ultra-brilhantes, 
imagens de ultra-wide WXGA até 100 \"de menos de 
13\" de distância. Ultra Flexível - versáteis soluções de 
montagem transformar qualquer parede mais ou mesa em 
um centro de aprendizado interativo.  Desempenho 
brilhante - 2600 lumens de brilho, cor e 2600 lumens de 
brilho branco (saída de luz) 1. Recursos de valor 
agregado de comunicação - interna de 16 W alto-falante, 
o áudio pass-through, entrada de microfone e alto-
decodificador de closed caption.  Conectividade de rede 
versátil - RJ-45 para conectividade LAN áudio remoto / 
apresentações de vídeo e controle; opcionais capacidades 
sem fio para maior flexibilidade. De eficiência energética 
da lâmpada - até 4000 horas de vida da lâmpada 
1.  Versatilidade - parceiro de seu projetor diretamente 
com a câmera de documentos Epson DC-06 via 
USB.  Modelo de referência: Similar ou superior ao 
Epson Brightlink 475wi 

Und 10       
21.232,00        212.320,00  
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65 

Projetor Multimídia tipo mesa teto com as seguintes 
características: suporte para teto. Tipo de LCD DLP 
technology by Texas Instruments Brilho (lúmens) 2.700 
Contraste 4.000:1 Resolução suportada VGA(640 x 480) 
a UXGA(1600 x 1200) Resolução Máxima 800 x 600 
(SVGA) Reprodução de Cor 1.07 billones de colores 
Vida útil 4.500 Distância de Projeção 1.97-2.17 (50´@ 
2m) Tamanho 300 Polegadas Entrada PC: Analog RGB: 
D-sub 15 pin x 2 A/V: HDMI V1.3 x 1 Vídeo 
Componente: D-sub 15 pin x 2 (Compartilhado com 
conector Analógico RGB) S-Video: Mini Din 4 pin x 1 
Vídeo Composto: RCA x1 Áudio: Stereo Mini Jack x 1 
Saída PC: Monitor Out: D-sub 15 pin x 1 Áudio Variable 
Áudio Out : Stereo Mini Jack x 1 Speaker: 2W x 1 
Conexão para PC Sim Conexão para DVD Sim Faixa de 
Zoom Manual Zoom, 1.10:1 HDTV Ready Sim Full HD 
Sim Sistema de Som Embutido Sim Controle Remoto 
Sim Compatibilidade PC/Mac 

Und 2        
4.590,00            9.180,00  

66 

Televisor LED – SMART TV HD – 58 polegadas, tipo 
Philco PH58E30DSG ou superior, com 01 porta de rede 
UTP 10/100 Mbps ou 10/100/1000 Mbps, com 
Conversor Digital com Sistema Ginga e Entradas VGA, 
HDMI e USB ou superior 

Und 10        
5.490,00          54.900,00  

67 

Monitor Touch Screen 27” com as seguintes 
características mínimas: portas VGA, USB, DP e 
HDMI, que permitem a exibição direta do conteúdo de 
smartphones/tablets no monitor touch screen ao mesmo 
tempo que você carrega o dispositivo móvel.  

Und 5       
18.950,00          94.750,00  

68 

Lousa de vidro com fundo adesivado com película de 
segurança na cor branca, tipo Multipainel. O vidro deve 
ser temperado. Deve vir já preparado para ser fixado e 
acompanhado de espaçadores cromados capazes de 
suportar seu peso e a pressão de escrita no quadro. Deve 
permitir a utilização decanetas coloridas “para quadro 
branco”. Deve seguir as seguintes dimensões: - Largura: 
2 m; - Altura: 1,20 m; - Espessura mínima: 6mm. 

Und 16        
3.980,00          63.680,00  

69 

Lousa de vidro com fundo adesivado com película de 
segurança na cor branca, tipo Multipainel. O vidro deve 
ser temperado. Deve vir já preparado para ser fixado e 
acompanhado de espaçadores cromados capazes de 
suportar seu peso e a pressão de escrita no quadro. Deve 
permitir a utilização decanetas coloridas “para quadro 
branco”. Deve seguir as seguintes dimensões: - Largura: 
1,50 m; - Altura: 1,20 m; - Espessura mínima: 6mm. 

Und 14        
3.599,00          50.386,00  
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Lousa interativa, material porcelanizada, cor branca, 
tamanho tela 92 pol, Área útil: diagonal (2.050mm X 
1.148mm), Formato: 16,9 Wide-Screen, Largura: 2,14 
metros, Altura: 1,26  metros, Resolução: 4096 X 4096, 
Superfície da Tela: Aço fosco, Material de baixa-reflexão 
e brilho frontal Tecnologia de Digitalização: Raios de 
infravermelho sensível ao toque dos dedos (Touch 
Screen), Fixação: Acompanha régua de fixação para 
parede ou chão – aceita suportes opcionais, Conexão com 
computador: Feita através de cabo USB 4,6 metros 
inclusos, Alimentação Elétrica: O consumo é menor que 
1,5 watts – conexão feita através do cabo USB, 
Antivandalismo: Revestida com camada de porcelana 
tornando possível sua utilização não apenas como Lousa 
interativa, mais também como quadro branco normal 
aceitando o uso de pincel atômico e resistente, a todo tipo 
de tinta inclusive pichações, 3 Anos de Garantia. 

Und 5       
29.890,00        149.450,00  

71 

Termo-Higrômetro Temperatura de Ambientes Digital 
MT-241 0Cº - 50Cº c/ identificação de hora. Aplicações: 
- Instrumento digital portátil, com medida de temperatura 
interna e externa, 3 leituras simultâneas, indicação de 
horas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 
1°C e 5% RH.- Realiza medidas de temperatura interna 
(ambiente em que se encontra o instrumento) de 0°C a 
50°C (32°F a 122 °F), temperatura externa (sensor com 
cabo de extensão) de 50°C a 70°C (58°F a 158°F) e 
umidade relativa interna de 20% a 90%. 

Und 3           
244,00               732,00  

72 Trena laser de até 80 metros Und 4        
1.089,00            4.356,00  

73 Fechadura digital, com cartão de memória com engate 
lateral Und 4        

2.100,00            8.400,00  

74 

Kit profissional de ferramentas com estojo de 57 peças 
(chaves de fenda, philips, alicate de corte, alicate de 
fixação, chave torque, etc) e soldador para soldas de 
contato eletrônicos (estanho) tudo acondicionamento em 
maleta, ou superior 

Und 4           
799,00            3.196,00  



Continuação do Pregão Eletrônico n°.  017/2015 –AMAN ............................................46 

75 

Estação de solda e retrabalho de ar quente digital com 
display duplo, soldagem de SOIC, CHIP, QEP, PLCC, 
BGA, SMD; controle de temperatura individual; ajuste 
para fluxo de ar; acompanhado de jogo de 4 pontas para 
o soprador de ar quente; controlador de PID para ajuste 
de temperatura de +_ 1º C e sistema de proteção 
antiestática. ESTAÇÃO DE AR: Temperatura do ar 
quente: 150º C / 500º C; potência de consumo de 350W; 
fluxo de ar de 0,3 – 2,4l/min ajustável; potência da 
bomda de 45 W. FERRO DE SOLDA: Temperatura do 
soldador de 200º C a 480º C; tensão de alimentação de 24 
V; proteção antiestática e voltagem 110/220v. 

Und 2        
2.900,00            5.800,00  

76 

Máquina de Espinar - 02 Bobinas - [MM-135]: com as 
seguintes descrições: - Diâmetro 90 mm; - Permitir o 
espinamento de até seis cabos, ou ainda, espinar um novo 
cabo em cordoalhas onde já existam outros cabos 
espinados (overlash ou reespinamento); possuir dois 
compartimentos embutidos de Ø 155 mm com tampa 
escamoteável para rolos de arame de Ø 0,8 a Ø 2,3 mm. 
(arames encapados ou inox); abertura interna central 
(garganta da máquina) com capacidade para espinar 
cabos com até Ø 90 mm de diâmetro; com as seguintes 
dimensões: gerais: Comprimento: 520 mm; Largura: 280 
mm; Peso da máquina: 23 kg 

Und 1        
9.932,00            9.932,00  

77 

Máquina para cintar poste tipo Eriband - [E-12] - para 
tracionar, apertar e cortar fitas de aço inox de 1/2" e de 
3/4" de largura e 0,4 a 0,8 mm de espessura. - Fabricada 
em aço nodular fundido, com acabamento cromeado e 
com as maçanetas de plástico preto.- Seu sistema de 
trabalho é por meio de uma alavanca de acionamento 
manual que vai e vem, girando assim uma cremalheira 
tipo catraca anti-retorno, que aperta a fita no poste e tem 
outra alavanca menor que corta a fita facilitando muito o 
trabalho do instalador; dimensões gerais:  Comprimento: 
270 mm; Altura: 50 mm;  Largura: 80 mm; Peso: 1,5 kg. 

Und 1        
4.392,00            4.392,00  

78 Máquina de Fusão Óptica igual ou superior a Furukawa 
Modelo S178A Und 1       

79.952,00          79.952,00  
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TORRE DUPLICADORA PARA CD/DVD com 
seguintes características mínimas: Gabinete de 11 
Baias, sendo, 1 leitor + 10 gravadores para gravar 
CD/DVD Especificações: Trabalha STAND-ALONE ; 
Modo de velocidades para gravação de CDs e DVDs; 
(Velocidade ideal para gravação de DVD = 4X); Display 
Alfanumérico que apresenta a velocidade da gravação, 
tamanho da matriz, taxa do buffer e percentual em 
megabytes do progresso da gravação. ; Grava Double 
Layer;; Taxa de Transferência de Dados Write on CD 
Rwritable: 40x (6,000 KB/seg) ; Taxa de Transferência 
de Dados Write on DVD-R : 16x (16,200 KB/seg) ; Taxa 
de Transferência de Dados Write on DVD+R : 16x 
(21,600 KB/seg); Taxa de Transferência de Dados Write 
on DVD-RW : 4x (5,400 KB/seg) ; Taxa de 
Transferência de Dados Write on DVD+RW : 4x (5,400 
KB/seg); Double Layer: DVD+R 4x (3,240 KB/seg) ; 
Tempo de Busca Médio DVD-ROM: 130ms; Interface: 
Enhanced IDE (ATAPI); Suporta discos: DVD+R, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video, DVD-
ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-Audio, 
Video-CD, CD-I, Photo CD, CD-EXTRA, CD-TEXT 

Und 2        
4.329,00            8.658,00  

80 

TORRE DUPLICADORA PARA CD/DVD com 
seguintes características mínimas: Gabinete de 13 Baias, 
sendo, 1 leitor + 12 gravadores para gravar CD/DVD 
Especificações: Trabalha STAND-ALONE ; Modo de 
velocidades para gravação de CDs e DVDs; (Velocidade 
ideal para gravação de DVD = 4X); Display 
Alfanumérico que apresenta a velocidade da gravação, 
tamanho da matriz, taxa do buffer e percentual em 
megabytes do progresso da gravação. ; Grava Double 
Layer;; Taxa de Transferência de Dados Write on CD 
Rwritable: 40x (6,000 KB/seg) ; Taxa de Transferência 
de Dados Write on DVD-R : 16x (16,200 KB/seg) ; Taxa 
de Transferência de Dados Write on DVD+R : 16x 
(21,600 KB/seg); Taxa de Transferência de Dados Write 
on DVD-RW : 4x (5,400 KB/seg) ; Taxa de 
Transferência de Dados Write on DVD+RW : 4x (5,400 
KB/seg); Double Layer: DVD+R 4x (3,240 KB/seg) ; 
Tempo de Busca Médio DVD-ROM: 130ms; Interface: 
Enhanced IDE (ATAPI); Suporta discos: DVD+R, 
DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-Video, DVD-
ROM, CD-R/RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-Audio, 
Video-CD, CD-I, Photo CD, CD-EXTRA, CD-TEXT 

Und 10        
5.999,00          59.990,00  

81 
Torre Duplicadora de PenDrive 1+ 15 com operação 
Stand Alone, Cópia Inteligente, Suporta FAT, extFAT, 
NTFS, ext2/3/4 

Und 1       
32.800,00          32.800,00  
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82 
Torre Duplicadora de PenDrive 1+ 7 com operação Stand 
Alone, Cópia Inteligente, Suporta FAT, extFAT, NTFS, 
ext2/3/4 

Und 1       
21.000,00          21.000,00  

83 

Telefone sem fio, quantidade de canais 25, tensão de 
alimentação 110/220 v, características adicionais com 
sistema redutor de ruído, alcance 50 m, função mute, 
capacidade bateria 80 horas modo stand by 06 horas 
modo TALK TIME 

Und 5             
56,00               280,00  

84 

Aparelho telefônico Multifrequencial para operação em 
central telefônica MD 110 e IS3030, com capacidade de 
transferência de ligação. Marca: PHILIPS Fabricante: 
Philips modelo iS3030 ou Similar com as mesmas 
funções. 

Und 20             
49,00               980,00  

85 

Central do Alarme - Bivolt (127/220V), porta fusível 
externo, capacidade de adicionar sensores com fio (até 
3), controles remoto (três) sensores sem fio (três) e 3 
(três) sirenes. Modulo receptor 315Mhz com alcance de 
até 100m dos transmissores em áreas livres (controle e 
sensores sem fio), bateria interna “No-break” 12V 
1,3amp recarregável que permitirá o funcionamento da 
central por até 30 dias fora da rede elétrica, recarregador 
automático e discador telefônico programável para até 7 
números. Central pequena e discreta com painel de 6 
Leds: Ligado / AC Rede / Detector de Linha / Discador 
Ativado / Discador Programado / Linha Conectada. 
Sirene: - Uso externo, inclui 5 metros de fio, sirene 
piezelétrica de alta potencia (122 dB), Controle Remoto: 
Botão esquerdo: arma e desarma a central, - Botão 
direito: dispara o alarme propositalmente (pânico 3 
funções), Alcance médio de 45m, Alimentado por pilha 
comum 12v A23 (inclusa), Sensor de Movimento sem 
Fio: Através do infravermelho, detecta o movimento de 
pessoas na área interna do imóvel e transmite o sinal a 
central, Alcance médio de 45m, A área de detecção de 
pessoas de 12m a 120º, Alimentado por bateria comum 
9v (inclusa) 

Und 4        
6.900,00          27.600,00  

86 
Microfone dinâmico, chave liga/desliga, acompanhado 
de cabo 4,5m (XLR-P10) e manuais, corpo preto e globo 
reforçado, do tipo cardióide 8900. 

Und 5        
1.399,00            6.995,00  

87 

Rádio de Comunicação (transceptor) - 20km – Motorola, 
alcance 20 km, 14 canais, com antena nas cores azul e 
preto, com tom de confirmação de chamadas, autonomia 
de 13 horas, alimentação 2 Baterias recarregáveis de 
níquel - metal hidreto (Ni-MH) de 1,2 VDC, conteúdo 2 
Rádios de comunicação talkabout, carregador duplo de 
mesa e 2 baterias recarregáveis 

Und 6           
699,00            4.194,00  
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Caixa de som ativa  com as seguintes especificações: 
Potência de gama baixa freqüência: 700W, faixa de 
freqüência de alta: 300W, entradas de áudio XLR (servo-
balanceada), sensibilidade:-36dBu a 0dBu, impedância 
de entrada: 14k ohms, 1/4 "TRS (servo-balanceada), 
sensibilidade:-36dBu a 0dBu, impedância de entrada: 
14k ohms, porta USB / MP3 Player, conector: USB tipo 
A, sistema de arquivos: FAT 16, FAT 32, formato: MP3 
(CBR & VBR),taxas de bits: 32 - 320 kbps, sistema sem 
fio, faixa de freqüência: 2,4 GHz, mix Saídas de Áudio, 
XLR balanceada, Entrada de Controle de Nível de cortar: 
- ∞ a +36 dB, Resposta de Freqüência 45Hz a 20kHz, 
limitador óptico, equalizador dinâmico: processador 
controlado, Seção de EQ High: + / -15 dB @ 12 kHz, 
Low: + / -15 dB @ 80 Hz. Igual ou superior a Ativa 
Behringer B112 

Und 5        
1.399,00            6.995,00  

89 

Mesa som (cíclotron) no mínimo 4 Canais Mxm4s Bivolt 
Automática Ipod. Especificações: 4 canais de entrada, 
canal de saída mono com 2 conectores de saída (A e B), 
1 canal para efeitos externos, 1 canal de entradas 
auxiliares stereo (2 entradas), leds indicadores de nível 
de saída individuais — 0dB e CLIP — no canal de saída 
master, SMPS — Fonte de alimentação chaveada (fonte 
automática) OU superior 

Und 5        
1.020,00            5.100,00  

90 

Megafone manual, compacto, com corneta de 235mm, de 
diâmetro e comprimento total de 368 mm, corpo em 
plástico de alta resistência, potência normal de 20w, 
máxima de 25 w; alcance de som de até 400 metros; 
ajuste de volume com 10 níveis,; botão seletor para 
microfone com condensador de baixa distorsão, apito e 
04 (quatro) sons de sirene 9 Kojak, yelp, waip e hi-lo) 
alimentado por 08 pilhas tam g (não incluídas), com 
autonomia para aproximadamente 5 horas. 

Und 5           
799,00            3.995,00  

91 

Pedestal para microfone de metal com suporte cromado 
para 01 (um) microfone, acompanhado de 01 (um) 
suporte para microfone, suporte girafa com pés 
dobráveis, na cor preta, altura mínima: 1,23m, altura 
máxima: 1,44m 

Und 5           
399,00            1.995,00  



Continuação do Pregão Eletrônico n°.  017/2015 –AMAN ............................................50 

92 

Rádio Transceptor Portátil nas seguintes Características 
Técnicas: Em VHF – FM (146 – 174 MHZ); 5 Watts de 
potência; 16 Canais; Programáveis via Software; 2 
botões de funções programáveis; Capacidade de 
expansão por meio de placas opcionais; Bloqueio de 
canal ocupado; Dois níveis de potência; Limitador de 
tempo de transmissão; Monitoramento normal e 
monitoramento permanente; Rastreamento do sistema 
com dois níveis de prioridade e reversão de rastreamento; 
e com os seguintes itens inclusos: 02 (dois) bateria de Li-
on 1.600 mAH, duração média 12 h, antena, clipe de 
cinto, carregador de bateria BIVOLT, e Manual de 
Operação, preferencialmente em Português (CD), Kit de 
programação; Sinalização MDC-1200 Sinalização Quik-
Call II Sinalização DTMF; Decodificação e inibição 
seletiva do rádio; Decodificação de identificação de PTT; 
Decodificação de chamada seletiva; e Codificação 
DTMF da identificação de PTT. 

Und 30        
1.890,00          56.700,00  

93 

Apresentador multimídia Wireless, Botões internos de 
apresentação de slides, Alcance eficaz de quinze metros 
com tecnologia sem fio de 2,4 GHz, Apontador a laser 
vermelho com indicador de LED, Plug-and-play, não é 
necessário software, Receptor armazenável e estojo para 
transporte, indicador de energia das pilhas, botão de 
ligar/desligar, 02 (duas) pilhas AAA, estojo para 
transporte igual ou similar ao Logitech R400 Laser. 

Und 5           
399,00            1.995,00  

94 

Laser Pointer Green, 10.000mw Recarregável - Laser 
Green 10.000mw, - Carregador de baterias – bivolt, - 
Bateria de Lítio de alta capacidade, - 01 ponteira multi 6 
em 1, acompanhada de estojo para guardar os 
equipamentos, - 2 chaves de proteção (bloqueia o 
funcionamento) e visibilidade média de 5000 a 8000 
metros 

Und 5           
499,00            2.495,00  

95 

Caixa Amplificada 130w Rms, portátil com alça e rodas 
para transporte. Reproduz arquivos MP3 em dispositivos 
USB e Cartão SD. Alto falante  personalizado com LED 
atuando com nível sonoro. Possui entrada auxiliar áudio 
plug, microfone plug e guitarra plug, na cor preta, bivolt, 
2 Tweeters, 01 subwoofers, 01 Microfone sem fio01 
Cabo de Força, similar ou superior  a Lenoxx CA-311 

Und 5           
799,00            3.995,00  
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Leitor de código de barras USB, Tecnologia Linear 
Laser, Fonte de Luz, Diodo de Luz de 650nm, 
Velocidade de Leitura 100 leituras por segundo, 
Profundidade do campo (Distância de Leitura) 10 ~ 
220mm, Ângulo de Leitura 42º, Resolução 5 mil, 
Contraste de Impressão 40% @ UPC/EAN 100%, 
Indicadores sonoros Sinal sonoro com ajuste de volume e 
tempo, Indicadores de LED azul, Operações 
Programáveis Tom, volume e tempo de duração do bipe, 
modo de leitura do botão gatilho, tipo de término de 
mensagem, tipo de idioma, configurações do teclado, 
InterfacesUSB, Tipos de códigos de barras reconhecidos 
UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, 
EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, 
Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessy, 
ISBN/ISSN, Interleaved 2- 5, Industrial 2-5, ITF 2-5 
Addendum, Standard 2-5, Matrix 2-5, RSS 14, RSS 
Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar 
Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, 
JAP,Telepen e FEBRABAN, CertificaçõesCE e FCC 
Part 15 (principais), Nível de Luz 4.500 Lux 
(fluorescente) similar ao Bematech S-100 

Und 5           
599,00            2.995,00  

VALOR TOTAL ESTIMADO  10.057.093,00  
 
 
 
1.5 Todos os itens deste certame deverão ser ofertados considerando produtos similares 
ou equivalentes as marcas descritas nas especificações dos itens, ou seja, caso algum item 
tenha sua descrição com previsão de alguma marca, sem que haja justificativa técnica 
que demonstre sua imprescinbilidade, as marcas similares ou equivalentes serão aceitas.  

1.6 Só será admitida a oferta de Televisores do tipo plasma, LCD e de projeção: que possuam 
a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, nos termos da Portaria INMETRO 
n° 85, de 24/03/2009, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do 
produto e trata da etiquetagem compulsória. 
 
1.6 Os bens deverão ter prazo de garantia pelo fabricante ou fornecedor, prevalecendo o que 
for maior 
1.7 O método utilizado para se chegar ao valor de referência é o valor médio de mercado, 
visando obter a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, excluindo os possíveis 
erros ou incorreções por ocasião da montagem dos orçamentos pelas empresas. 

1.8 Será realizada pela Administração pesquisa de mercado periódica para a 
comprovação e verificação da vantajosidade do preço contratado, conforme prescreve o 
inciso XI do Art. 9° do Decreto n°. 7.892/2013. 
1.9 O objeto desta licitação se justifica pela necessidade peculiar de eventuais aquisições 
de materiais de informática, a fim de suprir as necessidades da Divisão da tecnologia da 
informação, viabilizando o funcionamento da vida vegetativa da AMAN, especialmente 
no que tange as melhorias e adequações aos diversos sistemas de tecnologia da 
informação, visando, assim, o princípio da motivação e da eficiência da licitação Pública.   



Continuação do Pregão Eletrônico n°.  017/2015 –AMAN ............................................52 

 
1.10 Em cumprimento ao disposto no art 5º da IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 

2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens pela 

Administração Pública Federal Direta, os fornecedores deverão obedecer, sob pena de não 

aceitação do objeto, aos seguintes critérios: 

 

1.10.1   que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 

de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;  

1.10.2   que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS, tais como mercúrio(Hg), chumbo (Pb), cromo 

hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 

difenilpolibromados (PBDEs) polibromados (PBDEs); 

1.10.3  que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; e 

1.10.4 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 

do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 

INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação 

aos seus similares. 

1.11 Os licitantes deverão encaminhar, por email ou por meio do sistema eletrônico, 

declaração de cumprimento de sustentabilidade ambiental conforme as exigências citadas no 

item anterior(1.10). 

1.12 Para os produtos cuja atividade de comercialização, fabricação ou industrialização é 

enquadrada no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, só será 

adminitda a oferta de produto cujo fornecedor/fabricante esteja regularmente registrado no 

Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei n°6.938, de 1981, sob pena de 

não aceitação da proposta.      

1.13 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. 

1.14 Para aquisição de equipamentos de TI e comunicações, será assegurado o direito de 

preferência previstos nos Decretos: 7.903, de 04 de fevreiro de 2013; 8.184, de 17 de janeiro 

de 2014; 8.194, de 12 de fevereiro de 2014, conforme procedimentos descritos nos referidos 

decretos e no que lhe se aplicar. 
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2 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

2.1 Os bens, objetos deste certame, são considerados comuns, pois seus  padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

3 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

3.1 O prazo normal de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da Nota de 
Empenho no seguinte endereço do órgão gerenciador: Rodovia Presidente Dutra Km 306, 
Resende/RJ.  

3.2 No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 
inferior a metade  do prazo total recomendado pelo fabricante. 

3.3 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5(cinco) dias, 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.  

3.4 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 02(dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades. 

3.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

3.6 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. 

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

3.8 Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia ao Setor 
de Almoxarifado da AMAN por outros similares, desde que possuam as seguintes condições 
de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência 
técnica(tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de 
preço. 

3.9 O estudo e a aprovação da Fiscalização do Hospital Militar de Resende(HMR)  dos 
pedidos de substituição só poderão ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

      * Declaração que a substituição se fará sem ônus para a Administração; 
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      * Apresentação de prova das condições de similaridade compreendendo como peça 
fundamental um laudo de exame comparativo de materiais, efetuado por laboratório 
tecnológico idôneo, indicado pelo Setor de Almoxarifado da AMAN. Quando julgado 
desnecessário pelo Almoxarifado, o laudo poderá ser dispensado. 

3.12 No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a 
Empresa apresentará uma proposta de substituição para a aprovação do Setor de 
Almoxarifado da AMAN, ou esta indicará o seu substituto. 

3.13 Mesmo que a empresa tenha apresentado em sua proposta de preços o valor do material 
supostamente similar ao previsto, isto não será considerado como justificativa para a mudança 
da especificação. 

3.14 Todos os materiais a serem adquiridos deverão ser examinados pelo Setor de 
Almoxarifado da AMAN, a fim de que esta venha a avaliar e autorizar o recebimento.   

3.15 Todos os licitantes deverão estar em condições de entregar todos os materiais ao longo 
do período de validade da Ata de Registro de Preços 01 (ano). 

4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 São obrigações da Contratante: 

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

4.1.2 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; 

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

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

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

4.2 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. 

4.3 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. 

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 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: 



Continuação do Pregão Eletrônico n°.  017/2015 –AMAN ............................................55 

 

5.1.1 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; 

5.1.2 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); 

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

5.1.4 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; 

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

5.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

5.2 Em cumprimento ao disposto no art 5º da IN/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens 
pela Administração Pública Federal Direta, os fornecedores deverão obedecer, sob pena 
de não aceitação do objeto, aos seguintes critérios: 

5.2.1 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;  

5.2.2 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS, tais como mercúrio(Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenilpolibromados (PBDEs) polibromados (PBDEs); 

5.2.3 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; e 

5.2.4 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação 
aos seus similares. 

6 DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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7 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

7.1 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 anuência expressa da 
Administração à continuidade do contrato. 

8 CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1 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. 

8.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 
será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 
autoridade competente. 

8.2 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. 

8.3 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. 

9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

9.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.3 fraudar na execução do contrato; 

9.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.5 cometer fraude fiscal; 

9.1.6 não mantiver a proposta. 

9.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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9.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

9.2.2 multa moratória de 01% (hum por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

9.2.3 multa compensatória de .20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

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

9.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 
até dois anos;  

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

9.2.7 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; 

9.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

9.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

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

9.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

9.4 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. 

9.5 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. 
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9.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

 

Agulhas Negras-RJ, 22 de setembro de 2015. 

 

__________________________________________ 
MARCO ANTÔNIO DA SILVA– TC QEM 

Ch DTI 
 

 

Aprovo, em  22 de setembro de 2015. 

 

__________________________________ 
MARCELO ROJO – CEL 

Ordenador de Despesas da AMAN 
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ANEXO II 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DECEx - DESMil 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS 

(Academia Real Militar/1811) 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º ......... 

 
A Academia Militar das Agulhas Negras, com sede na Rodovia Presidente Dutra Km 306, 
Resende/RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09561190/0001-90, neste ato representado(a) 
pelo Ordenador de Despesas, Marcelo Rojo,  nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... 
de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº 
.............portador(a) da Carteira de Identidade nº ......., considerando o julgamento da licitação 
na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2015, 
publicada no ...... de ...../...../20......, processo administrativo n.º  __________/2015-___, 
RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de 
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo 
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 

 
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual  aquisição de material de 
informática , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo I do 
edital de Pregão nº ___/2015 - AMAN, que é parte integrante desta Ata, assim como a 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

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

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 

Especificação Marca  
(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido 
no edital) 

Unidade Quantid
ade 

Valor 
Un 

Prazo 
garantia 

ou 
validade 

        
 
3 -  CADASTRO DE RESERVA 
 
  3.1 Haverá formação de cadastro de reserva, de acordo com disponibilidade do sistema no 
Comprasnet. 

4 - 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. 

5 – 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 aos fornecedores. 

5.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar 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; 
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 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 

 5.7.3 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 5.8  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens acima 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 

6 - 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 parágrafo 1º do art 65 da Lei nº 8666/93. 
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 artigo 11, §4º do Decreto 
nº.7.892, de 2014. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia 
aos demais órgãos participantes   
 

Local e data 
 
 

Assinaturas 
 
 
 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 
registrado(s) 
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ANEXO III 

TERMO DE CONTRATO 

COMPRA 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 

......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS 

NEGRAS E A EMPRESA 

.............................................................   

 

 

A Academia Militar das Agulhas Negras, com sede na  Rodovia Presidente Dutra Km 306, na 

cidade de Resende /Estado RJ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09561190/0001-90, neste ato 

representado pelo Ordenador de Despesas, Marcelo Rojo, nomeado(a) pela  Portaria nº ......, 

de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) 

no CPF nº ...................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., 

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 .............................. 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 e na Lei nº 8.078 de 1990 – Código de Defesa do Consumidor,  resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 004/2013, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 

 

 



Continuação do Pregão Eletrônico n°.  017/2015 –AMAN ............................................63 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de medicamentos do tipo 

analgésicos e antipiréticos, antiflamatórios, esteroidais, anestésicos, inalatórios, 

bloqueadores neuromusculares, espasmolíticos, farmacos utilizados no tratamento 

cardiovascular e circulatório, farmacos antidiabéticos, farmacos psicotrópicos, farmacos do 

aparelho digestivo, suplementos e dietas, vitaminas e sais minerais, medicamentos do 

sangue e hematologia, antialérgicos, antibióticos e antibacterianos, dentre outros,  

conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no 

preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de 

transcrição. 

 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇ
ÃO 

IDENTIFICAÇ
ÃO CATMAT 

UNIDAD
E DE 

MEDIDA 

QUANT
IDADE 

VALOR 

1      

2      

3      

...      

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 30(trinta) dias contados da emissão da nota 

de empenho, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, 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. 
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3.3. Na aquisição de medicamentos isentos de ICMS, contidos na relação anexa ao 

convênio ICMS n° 27/15, os preços deverão ser desonerados do ICMS. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2015, na 

classificação abaixo: 

    Gestão/Unidade: 00001/160249 

    Fonte:  

   Programa de Trabalho:  

   Elemento de Despesa:  

   PI:  

5 - CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1 O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

 

6 - CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1 O preço contratado é fixo e irreajustável. 

     6.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

6.3 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. 

6.3.1 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. 

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

  

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 
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8 - CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO 

8.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 

designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

9 - CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA  – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1 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 das sanções aplicáveis. 

11.2 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 

11.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

       11.5.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

       11.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

       11.5.3 Indenizações e multas 

 



Continuação do Pregão Eletrônico n°.  017/2015 –AMAN ............................................66 

 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1 é vedado à contratada: 

12.1.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira. 

12.1.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplamento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

 13.1 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 de 

licitações e contratos administrativos 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 – PUBLICAÇÃO 

 14.1 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 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Seção Judiciária de Resende-RJ  - 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.  

Resende,         de                       de 2015 

 
_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 
_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 

 



MINISTÉRIO DA DEFESA. 

COMANDO DA MARINHA. 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – BAeNSPA. 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 027/2015. 

(Processo Administrativo n°. 63015.000160/2015-02 . 

 Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a União, por 

intermédio da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia – BAeNSPA, CNPJ nº 

00.394.502/0015-40, órgão integrante do Comando da Marinha, sediada na Rua 

comandante Ituriel, S/N, Bairro Fluminense – 28940-000 – São Pedro da Aldeia - Rio de 

Janeiro – RJ, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº. 10.520, 

de 17 de julho de 2002, do Decreto nº. 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº. 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº. 2, de 11 de 

outubro de 2010, nº 04 de 12 de novembro de 2010 e nº 02, de 11 de outubro de 2010, 

da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº. 11.488, de 15 de 

junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 

neste Edital  

Data da sessão: 05/11/2015 
Horário: 10:00hs 
Local: COMPRASNET 

 

1  DO OBJETO 



1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de eventual aquisição 
de material permanentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

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 Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. ESCOLA NAVAL, Av. Alte. Silvio de Noronha, s/nº, Castelo – CEP 
20021-010 Rio de Janeiro RJ tel. (21)39741651; 

2.2.2. CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ATILA 
MONTEIRO ACHÉ, Ilha de Mocanguê Grande, s/nº Niteroi – RJ , CEP 
24040-300, tel. (21)21891392/81161392; 

2.2.3. COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS, Ilha de Mocanguê Grande, 
s/nº Niteroi – RJ , CEP 24040-300, tel. (21)21891066/21891270 

2.2.4. MS – HOSPITAL DA LAGOA, Rua Jardim Botânico nº 501 Bairro 
Jardim Botânico RJ CEP 22470050 Tel. (21)31115112/31115124; 

2.3 O Órgão Participante tomará conhecimento da ata de registros de preços, 

inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.  

2.4  Cabe ao Órgão Participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, 

as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de 

preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

2.5 O órgão participante poderá firmar contrato, durante a vigência da Ata de 

Registro de Preços, conforme previsto no item 2 deste edital, assim como no artigo 12 

do Decreto 7.892/2013 e artigo 57 da Lei 8.666/93, obedecidas às formalidades legais. 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  



3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada 
por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

3.1. 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. 

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

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
quintuplo 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.5.1 Caberá ao órgão gerenciador, 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.comprasnet.gov.br, com a solicitação de 
login e senha pelo interessado. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
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 pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 



não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 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, assim como regular no 

SICAF IBAMA, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, e na Instrução Normativa nº 08, de 18 de setembro de 

2003. 

5.1.1 Em relação aos itens 01 ao 07, 09,11,14 ao 17,19,21,24 ao,30,33, 35 ao 

38,40,41,43,44,45,47 ao 67 e 69 ao 91, a participação é exclusiva a 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

enquadradas no art.34 da Lei nº11.488, de 2007. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente; 

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

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

5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;  

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



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

5.3.2. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, 
de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa; 

5.3.3. 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; 

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

5.3.5. 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.  

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

 

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. 

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

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão.  

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

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



6.6.1.  valor unitário; 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no 
Termo de Referência para cada item; 

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

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

6.6.5. Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o modelo, 

prazo de garantia. 

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

6.8. 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. 

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

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência. 

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 mensagem entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 



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

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. 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.  

7.13. 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. 

7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 
coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, 
de 2007. 

7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas 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. 

7.16. 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. 

7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade 
cooperativa 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. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 
empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será 
realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá  apresentar melhor oferta. 

7.19. Para aquisição de bens comuns de informativa e automação, definidos no 
art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, após o procedimento de “empate ficto” das 
microempresas e empresas de pequeno porte, caso mantido o empate, deverá ser 
observado o direito de preferência estipulado no art. 3º da mesma lei, conforme 
procedimento estabelecido nos arts. 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010. 

7.20. Eventual empate entre propostas, 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: 

7.20.1. produzidos no País; 

7.20.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

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

7.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato 
público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.22. 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. 

7.22.1.      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. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior 
ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 8.3 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.  
8.4 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo 
razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  
8.4.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do material 
ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, 
minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas.  

8.4.1.1 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.  

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

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

8.7 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. 

8.7.1 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. 

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

8.8 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. 

8.9 Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a 
proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a 
contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos 
forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 
vencedora. 

 

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 Civeis por Atos de Improbridade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça(www.cnj.jus.br/improbridade 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 
nº8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbridade 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 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores 
– SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, 
caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

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

9.2.2 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 24(vinte e 
quatro) 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 microempresas, empresas 
de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

9.4 Habilitação jurídica:  

9.4.1  no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo de Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2 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; 

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

9.4.4 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão 
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, 
conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, 
de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comercio – 
DNRC; 

9.4.5 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembléia 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; 

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

9.4.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva.  

9.5 Regularidade fiscal , trabalhista : 

9.5.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas; 



9.5.2 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional(certidão conjunta, emitida 

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

Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à divida ativa da 

União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 

6.106/07); 

9.5.3 Prova de regularidade com a seguridade Social(INSS) 

9.5.4 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.5.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. 

9.5.6 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;  

9.5.7 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio  do licitante,  

9.5.8 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;  

9.5.9 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para 



efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.6.  os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro 

Unificado de Fornecedores – SICAF no nível  da Qualificação Econômico-Financeira, 

conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010,  deverão apresentar a 

seguinte documentação: 

9.6.1 certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.6.2 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; 

9.6.3 no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da 

microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. 

(Art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

9.6.4 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; 

9.6.5  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: 



Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

Os índices já deverão vir calculados, com as respectivas apurações 

indicadas em folha anexa aos documentos de habilitação. 

9.7 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de:  

9.7.1 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. 

9.8 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens 
acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número 22-
26214123 ou via e-mail licitação@banspa.mar.mil.br no prazo de 02(duas) horas, 
após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão 
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 
tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o 
original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 
05(cinco) após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-
mail; 

9.8.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.9 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa, 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 solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.9.1 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com 
alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo 
para regularização. 

9.10 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. 

9.11 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. 

9.12 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. 

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

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 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: 

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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. 

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

10.2 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. 

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

 



11 DOS RECURSOS 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de decorrida a fase de 
regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa, 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. 

11.2 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. 

11.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso; 

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

11.2.3  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. 

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

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

 

12  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 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. 

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

 

13  DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 
05(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.  



13.2 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 .05(cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de 
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando 
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 

13.4 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. 

13.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos 
licitantes que aceitarem cotar os bens 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; 

 

14 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1 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). O prazo 
de vigência da contratação é de 12(doze)meses. contados da sua assinatura 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.  

14.2 Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela 
contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 

14.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento 
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado/retirado no prazo de 04(quatro) dias, a contar da 
data de seu recebimento.  

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

14.5 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. 



14.6 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite 
do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de 
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá 
ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 
requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital e das demais cominações legais. 

 

15 DO PREÇO 

15.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

15.2 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. 

 

16 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 
FISCALIZAÇÃO 

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

 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 
Termo de Referência.  

 

18 DO PAGAMENTO 

18.1  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, 
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. 

18.2 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. 

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

18.4 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. 

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

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

18.7 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. 

18.8 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.   

18.9 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.  

18.10 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.   

18.11 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. 

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

18.12.1 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. 

18.13 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%. 

 

   
 

19  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

19.1.1 não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2 apresentar documentação falsa; 

19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5 não mantiver a proposta; 

19.1.6 cometer fraude fiscal; 

19.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

19.2 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. 

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

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

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

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



19.5 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. 

19.6 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. 

19.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

 

20  DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

20.1 – Este edital observará em todas as fases do procedimento licitatório as orientações 

e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as 

recomendações quanto à responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte 

dos materiais. 

20.2 – Dentre as recomendações voltadas para a sustentabilidade ambiental, a presente 

licitação observará também os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa n° 1 

de 19 de janeiro de 200 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

20.2.1 – Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 

20.2.2 – Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 

certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos 

seus similares; 

20.2.3 – Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em 

embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 



recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento; e 

20.2.4 – A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante 

apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que atende que o bem fornecido 

cumpre com as exigências do edital.” 

20.3 Para efeito de aceitação e habilitação da proposta será exigido que os documentos 

sejam apresentados, exclusivamente, por meio de papel reciclado. 

 Os critérios de Sustentabilidade Ambiental previstos neste Edital estão em plena 

sintonia com os objetivos da Instrução Normativa n° 01 de 19 de janeiro de 2010 do 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

 

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO 

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

20.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitação@banspa.mar.mil.br, pelo fax 22-26214123, ou por petição dirigida ou 
protocolada no endereço Rua Comandante Ituriel Sn, bairro Fluminense – CEP 
28940000,Divisão de Suprimentos. 

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

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

20.5 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. 

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



20.7 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. 

 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 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.   

21.2 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. 

21.3  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

21.4 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. 

21.5 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. 

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem 
os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.7 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. 

21.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
HTTP//www.comprasgovernamentais.gov.br/, e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos no endereço .Rua Comandante Ituriel, Sn bairro Fluminense – CEP 
28940000, nos dias úteis, no horário das 08:00. às 16:00. horas, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados. 

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

21.10.1  ANEXO I - Termo de Referência 



21.10.2 ANEXO II – Ata de Registro de Preços 

21.10.3  ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços 

21.10.4  ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato 

 

São Pedro da Aldeia, 05 de outubro de  2015. 

 

                                        FÁBIO ANGELO DE ARAÚJO 

Capitão–de–Mar–e-Guerra  

Ordenador de Despesa 
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2015  

Processo Administrativo n°23272.000099/2015-30 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que CAMPUS NILÓPOLIS DO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, sediado 
na Rua Lúcio Tavares, 1045 – Centro – Nilópolis/RJ, mediante Pregoeiro(a) designado(a), 
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço, 
de acordo com a Constituição Federal de 1988, Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, 
Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013 (quando couber), Lei Complementar nº 
147/2014, Decreto nº 6.204/2007, Instrução Normativa nº 03/2011, Decreto nº 
3.722/2011, Instrução Normativa nº 103/2007, Instrução Normativa nº 02/2008 (quando 
couber), Instrução Normativa nº 01/2010, Decreto nº 7.174/2010 (quando couber), 
Instrução Normativa 02/2010, Instrução Normativa nº 04/2014, Portaria Normativa nº 
27/2010, Decreto nº 7.713/2012 (quando couber), Decreto 7.746/2012, Decreto nº 
7.767/2012, Decreto nº 7.903/2013, Decreto nº 8.184/2014 (quando couber), Decreto nº 
8186/2014 (quando couber), Decreto nº 8.194/2014 (quando couber) Decreto nº 
7.816/2012 (quando couber), Decreto nº 7.840/2012, e demais legislações e normas 
pertinentes, nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

Tipo de Licitação: Tipo menor preço GLOBAL por grupo. 
 
Data de envio das propostas: A partir de 02/10/2015 
Horário de Brasília: A partir de 09:00 horas. 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
Data da sessão de abertura das propostas: 19/10/2015 
Horário de Brasília: 11:00 horas.  
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

CAMPUS NILÓPOLIS 
CÓDIGO DA UASG: 158483 
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1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
aquisição de LOUSAS, COM INSTALÇÃO, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em lotes , conforme tabela constante do Termo de 
Referência. 

2. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

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

2.2. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura do certame, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos ao ato convocatório do pregão. 

2.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado (a) pelo setor responsável pela elaboração do 
Edital e/ou solicitação do objeto, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte 
e quatro) horas, contado a partir do recebimento via e-mail ou pela Coordenação 
de Compras do Campus Nilópolis do IFRJ. 

2.4. O pedido de esclarecimento ou impugnação deverá ser encaminhado através do 
e-mail licitacoes.cnil@ifrj.edu.br com assinatura eletrônica ou entregue na 
Coordenação de Compras do Campus Nilópolis, na Rua Lúcio Tavares, nº 1045 - 
Centro – Nilópolis/RJ, no horário de 10 às 16 horas. 

2.5. Não serão reconhecidos os pedidos enviados via fax, vencidos os prazos legais, 
ilegíveis, sem a identificação do impetrante (nome, cargo e empresa, no caso de 
licitantes; ou nome completo, no caso de pessoa física). 

2.6. A contagem da data de recebimento do pedido de esclarecimento ou impugnação 
será iniciada a partir do recebimento do pedido pela Coordenação de Compras do 
Campus Nilópolis e não a partir do recebimento deste no IFRJ, pelo serviço de 
Protocolo, responsável por encaminhar as correspondências recebidas aos setores 
interessados. Deste modo, para que o interessado não perca o prazo legal, 
recomenda-se a entrega do pedido de impugnação ou esclarecimentos em mãos, 
na própria Coordenação de Compras do Campus Nilópolis ou via correio eletrônico 
com pedido de confirmação de recebimento de mensagens. 

2.7. Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso esta implique em alteração na 
elaboração de propostas, será definida e publicada nova data para realização de 
Certame. 

2.8. Não serão consideradas alegações de não entendimento ou de interpretação 
errônea das condições fixadas para esta licitação, após o prazo definido. 

2.9. As dúvidas referentes a este Edital e ao objeto serão dirimidas somente via correio 
eletrônico, não sendo esclarecidas dúvidas por telefone. 

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



Fls.: _________ 
 

Rubrica: __________ 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
CAMPUS NILÓPOLIS 

____________________________________________________________________ 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras - Habilitação Completa e Ampla Participação 
 

Página 5 de 37 

2.11. 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. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2015, 
na classificação abaixo: 

a) Programa de Trabalho: 088742 
b) Natureza de Despesa: 449052.42 
c) Fonte: 0112000000  
d) Plano Interno: L0000P0100P 

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, 
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 a 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 pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 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 
11.10.10. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente; 
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5.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

5.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 

5.2.4.  Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

5.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

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

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

5.3.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 
Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa; 

5.4. 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; 

5.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6. 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; 

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

6. DA VISITA TÉCNICA 

6.1. Como procedimento preparatório e antecedendo ao envio das propostas 
comerciais referentes, os licitantes poderão efetuar visita técnica (a cargo de 
profissional credenciado pela empresa), a qual será registrada através de Termo 
de Vistoria – Anexo III, por servidor(a) designado(a) pelo IFRJ – Campus Nilópolis, 
nas seguintes datas e horários: 

06/10/2015 das 09:00 horas às 12:00 horas 

07/10/2015 das 09:00 horas às 12:00 horas 

08/10/2015 das 09:00 horas às 12:00 horas 

09/10/2015 das 09:00 horas às 12:00 horas. 
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6.2. A visita técnica deverá ser previamente agendada junto ao setor Direção de Apoio 
e Infraestrutura no(s) telefone(s): (21) 3236-1854. 

6.3. No telefonema, o licitante deverá informar qual o número da licitação e o objeto 
para a qual estará marcando a visita técnica. 

6.4. Após a marcação da visita, o representante, profissional devidamente identificado, 
deverá comparecer ao Campus Nilópolis, munido de todos os instrumentos 
necessários à medição e avaliação dos locais onde será(ão) instalado(s)/será 
prestado o(s) serviço(s) objeto(s) desta licitação. 

6.5. Na data de visita técnica, o licitante deverá comparecer, também, munido de duas 
vias do Termo de vistoria devidamente preenchida com seus dados. 

6.6. O servidor do IFRJ que acompanhar a visita assinará ambas as vias e devolverá ao 
licitante apenas uma. Esta via comporá os documentos de aceitação. 

6.7. Caso o licitante não realize a visita técnica, deverá preencher a apresentar a 
“Declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades do 
serviço” (anexo do Edital), juntamente com sua proposta. A não apresentação do 
Termo de vistoria ou da Declaração formal constituirá motivo para recusa da 
proposta. 

6.8. A realização de vistoria no local pelas empresas interessadas é facultativa e 
deverá ser procedida previamente à realização do pregão, na forma e nas 
condições estipuladas no edital e termo de referência; 

6.9. As licitantes que não realizarem a visita técnica não poderão desistir de sua 
proposta e/ou não honrar com o contrato alegando desconhecimento do objeto, 
uma vez que a vistoria técnica visa dirimir dúvidas que possam comprometer a 
manutenção do objeto. 

7. DO CADASTRO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

7.1. O licitante deverá cadastrar 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. 

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

7.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 
e lances. 

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 
ou de sua desconexão.  

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

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

7.6.1. Valor unitário e total do item ou maior percentual de desconto sobre o 
valor total; 
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7.6.2. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, prazo de 
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no 
órgão competente, quando for o caso; 

7.6.3. Marca e modelo; 

7.7. O não preenchimento do campo “Descrição Detalhada”, assim como a utilização 
de expressões do tipo “de acordo com o edital”, “conforme o edital” ou similares, 
poderão implicar na recusa da proposta, por não conter informações necessárias à 
análise do objeto ofertado. 

7.8. É vedado ao licitante pôr na proposta qualquer elemento que possa identificá-lo, 
sob pena de desclassificação. 

7.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.10. 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. 

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

8. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 
exigidas no Termo de Referência. 

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

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

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

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

8.5. 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. 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do grupo. 

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

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

8.7.1. 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. 
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8.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

8.10. 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. 

8.11. 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. 

8.12. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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 os microempreendedores individuais, as microempresas, empresas 
de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 
nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 
2007. 

8.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas 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. 

8.16. 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. 

8.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e 
sociedade cooperativa 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. 

8.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa 
de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será 
realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor 
oferta.  

8.19. 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. 
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8.20. Eventual empate entre propostas, 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: 

8.20.1. Produzidos no País; 

8.20.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.20.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 

8.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para 
o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

9. DA EXCLUSÃO DE LANCES 

9.1. Os licitantes poderão, durante a sessão pública, solicitar exclusão de lance 
enviado, em virtude de erro de digitação, o que será apurado pelo Pregoeiro. 

9.2. A solicitação de exclusão de lance deverá ser encaminhada via correio eletrônico 
licitacoes.cnil@ifrj.edu.br, e conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: 

9.2.1. Número do Pregão Eletrônico; 

9.2.2. Item para o qual foi enviado o lance com erro de digitação; 

9.2.3. O valor do lance enviado. 

9.3. Assim que a Equipe de Apoio receber o e-mail e informar ao Pregoeiro, este 
deverá excluir o lance conforme solicitação recebida. A exclusão será confirmada 
através de mensagem enviada pelo Sistema. 

9.4. Para garantir a exclusão do lance em tempo hábil, o licitante deverá fazer a 
solicitação o quanto antes, pois, caso a solicitação de exclusão de lance ocorra 
durante o período de Encerramento Aleatório a exclusão ficará sujeita à 
imprevisibilidade do período de encerramento, não sendo possível oferecer 
garantias para o sucesso da exclusão do lance ofertado. 

9.5. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio não se responsabilizam pela impossibilidade de 
exclusão de lances na fase de Encerramento Aleatório, pelo motivo já apresentado 
no item anterior. 

9.6. Na hipótese apresentada no item anterior e, motivada pela vontade do 
fornecedor, este poderá solicitar a desclassificação de sua proposta durante a 
etapa de aceitação. 

9.7. Após a exclusão do lance, o licitante poderá enviar novo lance para o item, desde 
que o faça enquanto este ainda estiver aberto para o recebimento de lances. 

9.8. Os e-mails encaminhados com o pedido de exclusão serão incluídos no processo, 
para comprovação de existência do pedido e o horário de recebimento, sejam eles 
atendidos ou não. 

10. DA ACEITABILIDADE E ENVIO DAS PROPOSTAS 

10.1. 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. 



Fls.: _________ 
 

Rubrica: __________ 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
CAMPUS NILÓPOLIS 

____________________________________________________________________ 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras - Habilitação Completa e Ampla Participação 
 

Página 11 de 37 

10.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço  seja 
superior ao estimadopela Administração ou valor manifestamente inexequível. 

10.3. 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. 

10.4. Para todos os itens desta licitação,  enquadrados no Anexo II da Instrução 
Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, o Pregoeiro solicitará ao licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie 
imediatamente, sob pena de não aceitação da proposta, o Comprovante de 
Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado 
do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, 
da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e 
legislação correlata. 

10.5. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro 
logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, 
imprimindo-o e anexando-o ao processo; 

10.6. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o 
licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 
correspondente, sob as penas da lei. 

10.7. Os licitantes melhores classificados, ordenados automaticamente pelo sistema, 
deverão encaminhar ao Pregoeiro, se este assim solicitar em chat, no prazo 
mínimo de 2 (duas) horas, a proposta ajustada ao preço do melhor lance ofertado 
e demais documentos solicitados, informados por ele, também no chat: 

10.7.1. Via funcionalidade “Anexo” do próprio sistema, e aberta pelo Pregoeiro; 
OU 

10.7.2. Para o e-mail licitacoes.cnil@ifrj.edu.br, com a proposta assinada 
digitalmente. 

10.8. 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. 

10.8.1. 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. 

10.9. O Pregoeiro informará no chat, quais serão as classificações a serem consideradas 
para envio de propostas e documentos auxiliares. 

10.10. A Proposta de Preços contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto 
ofertado deverá ser formulada e apresentada, conforme Anexo II constante neste 
Edital, com os valores unitários e valores globais  para cada grupo atualizados em 
conformidade com os lances ofertados, contendo os seguintes dados: 

10.10.1. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 
da abertura deste Pregão; 
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10.10.2. Prazo de entrega do item no máximo de 20 (vinte) dias úteis a contar do 
recebimento da Nota de Empenho; 

10.10.3. A especificação clara, completa e minuciosa do item oferecido em 
conformidade com o Anexo I deste Edital, mencionando inclusive 
marca e modelo do mesmo; 

10.10.4. Garantia do item ofertado de, no mínimo, 
o especificado no Termo de Referência (Anexo I) para o item cotado, a 
contar da data de entrega; 

10.10.5. Os preços constantes das propostas enviadas deverão ser apresentados 
em moeda corrente nacional, escritos em algarismos e por extenso; 

10.10.6. Declaração expressa de que nos preços cotados estão inclusas todas as 
despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão; 

10.10.7. Os seguintes dados do licitante: Razão Social, endereço, telefone/fax, 
número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta corrente e praça 
de pagamento. 

10.11. 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. 

10.12. Será analisada pelo Setor Solicitante a correta discriminação dos itens ofertados, 
verificando sua conformidade com o solicitado no Termo de Referência, assim 
como será avaliada a qualidade técnica dos bens ofertados. 

10.13. Para melhor análise do Setor Solicitante, nenhum campo da proposta de preços 
poderá ser preenchido com a frase “conforme Edital”, “de acordo com o Edital” e 
similares. 

10.14. Especificações inteiramente copiadas do Termo de Referência, caso apresentem 
incompatibilidades entre a descrição do item e o catálogo, poderão ser recusadas 
sem o prévio aviso Pregoeiro. 

10.15. Proposta ou demais documentos encaminhados em desacordo com os modelos 
disponibilizados nos Anexos deste Edital ou com ausência das informações 
obrigatórias definidas nestes modelos, poderão implicar na recusa da proposta. 

10.16. Propostas sem o preenchimento integral de todos os campos ou com termos do 
tipo já citados poderão ser recusadas sem aviso prévio do Pregoeiro. 

10.17. Todas as propostas deverão ser enviadas juntamente com catálogo, folders, 
manuais, folhetos da internet, etc., para todos os itens. Quando o item não 
apresentar quaisquer destes documentos, esta ausência deverá ser sinalizada na 
proposta, conforme campo disponível no Anexo II do Edital. 

10.17.1. O não preenchimento de tal campo induz ao entendimento de que o 
item possui catálogo, folderes, manuais, folhetos ou semelhantes; estes 
apenas não foram encaminhados quando o Pregoeiro solicitou. Tal 
ausência poderá resultar na recusa da proposta, sem aviso prévio do 
Pregoeiro. 

10.18. Catálogos (ou documentos que o valham) emitidos em língua estrangeira deverão 
ser entregues acompanhados da tradução para Língua Portuguesa. Caso o 
fabricante não emita catálogos em português, a tradução ficará a cargo do 
Licitante, que deverá apresenta-la em documento com o timbre do licitante. 

10.19. O campo “especificação” constante na proposta que segue o Anexo II do Edital 
deverá trazer a descrição do objeto ofertado, e não a especificação constante no 
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Edital. Caberá ao Setor Solicitante comparar a descrição do objeto ofertado com a 
especificação constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital. 

10.20. Para segurança do licitante, sugere-se o envio eletrônico de documentos em 
formato PDF. 

10.21. A proposta apresentada em desacordo com este Edital ou que contemplar mais de 
uma alternativa de cotação, contiver preço condicionado a prazo de entrega dos 
serviços, descontos ou vantagens de qualquer natureza não prevista neste 
instrumento convocatório, inclusive preço, ou vantagem baseada em propostas 
dos concorrentes ou que sejam considerados incompatíveis com a realidade de 
mercado será desclassificada. 

10.22. O licitante deverá dar preferência à forma de envio solicitada pelo Pregoeiro. 

10.23. Caso o licitante escolha uma modalidade de envio distinta da solicitada pelo 
Pregoeiro, mas prevista neste Edital, e isto atrase a entrega dos documentos, não 
constituirá motivo para alterações de prazos de envio de documentos. 

10.24. Caso os documentos solicitados pelo Pregoeiro não sejam enviados no prazo por 
ele determinado, ocorrerá a recusa da proposta. 

10.25. Após o encerramento da etapa de lances da Sessão Pública, o Pregoeiro poderá 
encaminhar, pelo Sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas no Edital. 

10.26. A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

10.27. Poderão ser acordados pequenos acertos de valores para equalizar valores totais 
com unitários, de forma a manter os valores com 02 (duas) casas decimais, não 
podendo o valor ajustado ser superior ao negociado no Pregão. 

10.28. Se a proposta não for aceita pelo Setor Solicitante, ou se o licitante não atender às 
exigências, o Pregoeiro passará para a proposta subsequente, e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital. 

10.29. 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. 

10.30. A convocação para enviar anexo será encerrada por decisão do Pregoeiro inclusive 
nos casos de recusa de proposta.  

10.31. Quando o Pregoeiro lançar qualquer tipo de questionamento no chat, este deverá 
ser respondido através deste meio. Se o Pregoeiro fixar prazo para manifestação 
em chat e esta não ocorrer, a proposta do licitante poderá ser recusada. 

10.32. Com base no artigo 26 do Decreto nº 5450/2005, no julgamento das propostas, o 
Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação. 

10.33. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do IFRJ ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estanhas a ele, para 
orientar sua decisão. 
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10.34. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma. 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. 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: 

11.1.1. SICAF; 

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

11.1.3. 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). 

11.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

11.2. 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. 

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

11.4. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos 
arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 
de 11.10.10. 

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

11.4.2. 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 
mínimo de 2 (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 dos 
microempreendedores individuais, microempresas, empresas de 
pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 
43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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11.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista: 

11.5.1. Habilitação jurídica:  

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

11.5.1.2. 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; 

11.5.1.3. 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; 

11.5.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: 
certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio - DNRC; 

11.5.1.5. 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; 

11.5.1.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País: decreto de autorização; 

11.5.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

11.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista: 

11.5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

11.5.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão 
conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais 
tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 
administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 
6.106/07);  

11.5.3.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 
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11.5.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

11.5.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça 
do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou 
positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

11.5.3.6. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa 
enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

11.6. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados pelos licitantes, via e-mail licitacoes.cnil@ifrj.edu.br, no 
prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  

11.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

11.7.1. Se a menor proposta ofertada for de microempreendedor individual, 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, 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 solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que solicitado e com motivo aceito pela Administração. 

11.7.1.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem 
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 
na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com 
alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o 
mesmo prazo para regularização.  

11.8. Todos os documentos habilitatórios emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entregues acompanhados da tradução para Língua Portuguesa, efetuada por 
Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos. 

11.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em Língua Portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos. 

11.10. 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. 
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11.11. 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. 

11.12. 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. 

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

12.  DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, 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. É assegurada aos licitantes vista dos atos do Pregão Eletrônico, em qualquer 
momento do procedimento, com a finalidade de subsidiar a preparação de 
recursos e de contra-razões, observado apenas o tempo de organização para 
apresentação dos autos, assim como o cuidado para evitar o conflito do uso dos 
autos no mesmo horário por licitantes diversos. 

12.5. Em processos administrativos, como o pregão eletrônico, não é admitida a 
retirada dos autos do Órgão.  

12.6. As vistas serão realizadas nas dependências do Campus Nilópolis do IFRJ, e 
acompanhadas por um servidor público. 
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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. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito 
instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo 
de vigência da contratação é de 20 dias úteis, contados do(a) de sua assinatura, 
em caso de contrato OU da entrega da Nota de Emprenho, prorrogável na forma 
do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, 
para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 

14.3. O adjudicatário terá o prazo de 5 (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. 

14.4. 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 do adjudicatário, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da data de seu recebimento. 

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

14.6. 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. 

14.7. 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. 

14.8. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 
instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de 
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
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15. DO PREÇO 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Termo de Referência e/ou na minuta de contrato. 

17.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência e/ou minuta de contrato. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 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. 

18.2. 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. 

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

18.4. 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. 

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

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

18.7. 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. 

18.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
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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. 

18.9. 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.  

18.10. 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. 

18.11. 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.  

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

18.12.1. 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. 

18.13. 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%. 
 

19.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

19.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

19.1.2. Apresentar documentação falsa; 

19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. Não mantiver a proposta; 

19.1.6. Cometer fraude fiscal; 

19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo. 

19.2. 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. 

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

19.3.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

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

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

19.5. 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. 

19.6. 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. 

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 
Termo de Referência e/ou minuta de contrato. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Os documentos remetidos por e-mail ou por meio da opção “Enviar Anexo” do 
sistema do Compras Governamentais poderão ser solicitados em original ou por 
cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 
Pregoeiro. 

20.2. Caso o Pregoeiro solicite o envio dos documentos originais, o envelope a ser 
entregue deverá conter, no seu lado externo, a seguinte identificação: 

IFRJ 

CAMPUS NILÓPOLIS 

COORDENAÇÃO DE COMPRAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2015 
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(DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO) 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

CNPJ DA EMPRESA 

20.3. Após a homologação do pregão eletrônico, as dúvidas referentes à Nota de 
Empenho deverão ser retiradas junto ao Setor Financeiro, no telefone (21) 3236-
1809. 

20.4. As dúvidas referentes à entrega do material deverão ser retiradas junto ao 
Solicitante do(s) item(ns),  no(s) telefone(s) que este disponibilizar. 

20.5. Após as entregas do material e da nota fiscal, as dúvidas referentes ao pagamento 
deverão ser retiradas junto ao Solicitante do(s) item(ns) , no(s) telefone(s) 

que este disponibilizar e/ou no Setor Financeiro, no telefone (21) 3236-1809. 

20.6. 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.   

20.7. 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. 

20.8.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.9. 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. 

20.10. 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. 

20.11. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar do mesmo desde a realização da Sessão Pública. 

20.12. 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. 

20.13. 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. 

20.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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20.15. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na 
Coordenação de Compras do Campus Nilópolis, na Rua Lúcio Tavares, nº 1045 - 
Centro - Nilópolis, mediante o fornecimento de mídia no formato CD-R ou CD-RW 
ou pen drive, nos dias úteis, no horário das 10 horas às 16 horas, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 

20.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, todos os anexos nele contidos. 

 

Nilópolis, 6 de outubro de 2015 

 

Diretoria Adjunta de Administração do Campus Nilópolis 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23272.000099/2015-30 

 
1. Objeto* 

1.1. Aquisição de lousas, conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas, estabelecidas neste instrumento: 

Lote 1 

Item Código 
CATMAT Especificação 

Unid. 
de 

forneci- 
mento 

Quant. 
total 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 

Máximo 
aceitável 

(R$) 

1   

Aquisição e instalação de 
lousas em vidro temperado 
8 mm, fundo branco em 
adesivo de segurança de 
alta aderência, com película 
antirreflexiva, medindo 400 
x 120 cm (Alt. x Largura), 
fixação em 08 pontos com 
botões cromados tipo 
francês (04 na parte 
superior e 04 na parte 
inferior). Com suporte em 
vidro para pinceis e 
apagador, medindo 12 x 66 
cm fixado à parede por 
meio de suporte tipo mão 
francesa cromado. 
Acompanha Logotipo do 
IFRJ/Campus Nilópolis 
jateado no canto superior 
esquerdo, com dimensões 
aproximadas de 5 x 12 cm 
(Alt. x Largura). Material a 
ser colocado nas salas de 
aula a saber: 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 212, 
213, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 234, 
251, 253 e 261. OBS A 
retirada das lousas 
obsoletas ficará por conta 
da empresa vencedora do 
certame, as mesmas 
deverão ser alocadas no 
IFRJ/Campus Nilópolis, em 
local indicado pelo 

Un 21 4.000,71 84.014,91 
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Lote 1 

Item Código 
CATMAT Especificação 

Unid. 
de 

forneci- 
mento 

Quant. 
total 

Valor 
Unit. 
(R$) 

Valor 
Total 

Máximo 
aceitável 

(R$) 
solicitante da aquisição do 
Item. 

2   

Aquisição e colocação de 
lousas em vidro temperado 
8 mm, fundo branco em 
adesivo de segurança de 
alta aderência, com película 
antirreflexiva, medindo 260 
x 120 cm (Alt. x Largura), 
fixação em 08 pontos com 
botões cromados tipo 
francês (04 na parte 
superior e 04 na parte 
inferior). Com suporte em 
vidro para pinceis e 
apagador, medindo 12 x 66 
cm fixado à parede por 
meio de suporte tipo mão 
francesa cromado. 
Acompanha Logotipo do 
IFRJ/Campus Nilópolis 
jateado no canto superior 
esquerdo, com dimensões 
aproximadas de 5 x 12 cm 
(Alt. x Largura). Material a 
ser colocado nas salas de 
aula a saber: 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 238, 239, 
240, 241, 242, 243, 244 e 
254. Na sala 224 serão 
colocadas 02 (duas) lousas. 
OBS A retirada das lousas 
obsoletas ficará por conta 
da empresa vencedora do 
certame, as mesmas 
deverão ser alocadas no 
IFRJ/Campus Nilópolis, em 
local indicado pelo 
solicitante da aquisição do 
Item. 

Un 15 1.596,10 23.941,50 

Valor Global (R$) 107.956,41 

1.2. O custo estimado total da licitação foi obtido através de levantamento feito 
pelo solicitante do objeto em atendimento ao definido na Instrução Normativa 
nº 05 de 27 de junho de 2014, do MPOG, conforme registros anexados no 
processo. 

1.3. O produto ofertado pelas empresas participantes deverá apresentar garantia 
não inferior a 3 (três) anos. 
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1.4. Modelo do Logotipo a ser jateado nas lousas adiquiridas: 

 

 
 

1.5. Itens agrupados em lote visando à redução de custos e compatibilidade entre 
materiais e conveniência operacional para a Administração, assegurando que 
a contratação atenda aos pressupostos da eficácia e da economicidade. Como 
se trata de itens similares com grau de complexidade idêntico, que juntos se 
completam e que fazem parte do mesmo grupo de materiais/serviços, não 
restringe a competitividade de licitantes. Os itens agrupados visam atender o 
objeto da licitação. 

 
2. Justificativa e objetivo da contratação* 

2.1. Modernização dos ambientes das salas de aula do IFRJ/campus Nilópolis. 

 
3. Classificação do objeto como comum* 

3.1. Pela natureza do objeto, este se caracteriza como serviço/bem comum, nos 
termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002. 

 

4. Visita técnica 

4.1. Como procedimento preparatório e antecedendo ao envio das propostas 
comerciais referentes, os licitantes poderão efetuar visita técnica (a cargo de 
profissional credenciado pela empresa), a qual será registrada através de 
Termo de Vistoria – Anexo III, por servidor(a) designado(a) pelo IFRJ – Campus 
Nilópolis, nas seguintes datas e horários: 

            06/10/2015 das 09:00 horas às 12:00 horas 
            07/10/2015 das 09:00 horas às 12:00 horas 
            08/10/2015 das 09:00 horas às 12:00 horas 
            09/10/2015 das 09:00 horas às 12:00 horas 
 
4.2. A visita técnica deverá ser previamente agendada junto ao setor Direção de 

Apoio e Infraestrutura no(s) telefone(s): (21) 3236-1854. 

4.3. No telefonema, o licitante deverá informar qual o número da licitação e o 
objeto para a qual estará marcando a visita técnica. 

4.4. Após a marcação da visita, o representante, profissional devidamente 
identificado, deverá comparecer ao Campus Nilópolis, munido de todos os 
instrumentos necessários à medição e avaliação dos locais onde será(ão) 
instalado(s)/será prestado o(s) serviço(s) objeto(s) desta licitação. 

4.5. Na data de visita técnica, o licitante deverá comparecer, também, munido de 
duas vias do Termo de vistoria devidamente preenchida com seus dados. 



Fls.: _________ 
 

Rubrica: __________ 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO 
CAMPUS NILÓPOLIS 

____________________________________________________________________ 
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Compras - Habilitação Completa e Ampla Participação 
 

Página 27 de 37 

4.6. O servidor do IFRJ que acompanhar a visita assinará ambas as vias e 
devolverá ao licitante apenas uma. Esta via comporá os documentos de 
aceitação. 

4.7. Caso o licitante não realize a visita técnica, deverá preencher a apresentar a 
“Declaração formal de pleno conhecimento das condições e peculiaridades do 
serviço” (anexo do Edital), juntamente com sua proposta. A não apresentação 
do Termo de vistoria ou da Declaração formal constituirá motivo para recusa 
da proposta. 

4.8. A realização de vistoria no local pelas empresas interessadas é facultativa e 
deverá ser procedida previamente à realização do pregão, na forma e nas 
condições estipuladas no edital e termo de referência; 

4.9. As licitantes que não realizarem a visita técnica não poderão desistir de sua 
proposta e/ou não honrar com o contrato alegando desconhecimento do 
objeto, uma vez que a vistoria técnica visa dirimir dúvidas que possam 
comprometer a manutenção do objeto. 

 
5. Critérios ambientais adotados* 

5.1. Para atendimento aos dispositivos normativos que tratam da sustentabilidade 
e proteção ao meio ambiente, as licitantes participantes deverão preencher e 
enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, a DECLARAÇÃO DE 
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (Anexo III). 

5.1.1. Tal compromisso visa proporcionar e incentivar a inserção de novos 
produtos e serviços de natureza sustentável e/ou de proteção 
ambiental no mercado nacional, refletindo na responsabilidade da 
Administração, no desempenho do papel de consumidor potencial e 
na responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes 
contratantes. 

5.2. Para cumprimento da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e demais instrumentos 
legais que visam a proteção ambiental, o objeto desta licitação, em sua 
entrega e/ou execução, deverá seguir os critérios, sempre que couber: 

5.2.1. Comprovar, como requisito de aceitação de sua proposta, que o 
fabricante do produto por ele ofertado está devidamente registrado 
junto ao CTF, Lei n° 6.938/81 Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009; 

5.2.2. Providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados 
ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos 
de coleta ou centrais de armazenamento, mantidos pelo respectivo 
fabricante ou importador, ou entregando-os ao estabelecimento que 
houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua 
destinação final ambientalmente adequada, nos termos da Instrução 
Normativa IBAMA nº 01, 18/03/2010, conforme artigo 33, inciso III, da 
Lei nº 12.305, de 2010-Politica nacional de Resíduos Sólidos, artigos 
1º e 9º da resolução CONAMA nº 416, de 30/09/2009 e legislação 
correlata; 

5.2.3. O(s) material(is) a ser(em) entregue(s) e/ou utilizado(s) na execução 
do objeto deve(m) ser constituído(s), no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 
15448-1 e 15448-2; 
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5.2.4. A observância dos requisitos ambientais para a obtenção de 
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de 
menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

5.2.5. O(s) item(ns) deve(m) ser, preferencialmente, acondicionado(s) em 
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que 
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; e 

5.2.6. O(s) item(ns) não deverá(ão) conter substâncias perigosas em 
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo 
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados 
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

5.2.6.1. A comprovação do disposto no(s) subitem(ns) do item 5 dar-
se-à mediante apresentação de certificação emitida por 
instituição pública oficial ou instituição credenciada, 
diligências, testes laboratoriais previstos ou por qualquer 
outro meio de prova que ateste que o bem fornecido 
cumpre com as exigências deste Termo de Referência. 

 
6. Qualificação técnica 

6.1. Não se aplica. 

 
7. Entrega e critérios de aceitação do objeto* 

7.1. O prazo final de entrega do objeto é de 20 dias úteis, a contar do envio da 
nota de empenho. 

7.2. O(s) item(ns) deverá(ão) ser embalado(s) em unidade(s) individual(is), 
apresentar(em) embalagem(ns) em bom estado, sem rasgos, furos, 
amassados, marcas de umidade, derramamento de produto, vazamento 
interno ou similar. 

7.3. O(s) item(ns) deverá(ão) estar em sua(s) embalagem(ns) original(is), 
devidamente lacrada(s). 

7.4. O objeto deverá ser ☐entregue ☐executado no(s) Campus Nilópolis do IFRJ, na 
Rua Lúcio Tavares, nº 1045 – Centro – Nilópolis – RJ – CEP: 26530-060, das 10h 
às 16h, em dias úteis. 

7.5. Os itens deverão, no endereço e período indicados, ser entregues no Setor de 
Patrimônio do Campus Nilópolis, na sala nº 01, telefone nº (21) 3236-1827. 

7.6. Os itens entregues e aceitos deverão ser instalados, pelo licitante ganhador, 
nas salas de aula do Campus que serão indicadas pela Administração. 

7.7. A entrega se dará de forma ☒integral ☐parcelada, por solicitação. 

7.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade e/ou 
em caso de dúvidas quanto à qualidade, devendo ser substituídos no prazo de 
10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades. 
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7.9. A licitante fornecedora do(s) item(ns) será responsável pela substituição, troca 
ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou 
não compatíveis com as especificações deste Edital. 

7.10. Os bens serão recebidos: 

7.10.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da 
conformidade com as especificações constantes do Edital e da 
proposta. 

7.10.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as 
especificações constantes do Edital e da proposta, e sua consequente 
aceitação, que se dará até 10 (dez) dias úteis do recebimento 
provisório. 

7.11. 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. 

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

 
8. Obrigações da Contratante 

8.1. Permitir ao FORNECEDOR o acesso ao local de execução do objeto, 
colaborando para as operações de entrega e retirada dos gêneros e produtos 
solicitados observadas as normas de segurança, prestando-lhe os 
esclarecimentos eventualmente solicitados; 

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

8.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos e/ou serviços executados com as especificações constantes do 
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

8.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem ônus para o IFRJ e 
demais instituições (Órgãos Participantes), se executados em desacordo com 
as especificações estabelecidas no Termo de Referência e na proposta do 
Fornecedor; 

8.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 

8.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

8.8. 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. 

 
9. Obrigações da Contratada 

9.1. 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: 
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9.1.1. 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, condo couber; 

9.1.2. O objeto deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do 
manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da 
rede de assistência técnica autorizada; 

9.1.3. 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); 

9.1.4. Substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas 
expensas, no prazo máximo fixado neste Termo de Referência, o 
produto ou serviço com avarias ou defeitos; 

9.1.5. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do 
fornecimento, tais como: pessoal, salários, impostos, transporte e 
outros; 

9.1.6. Responsabilizar-se por danos pessoais e materiais, decorrentes de 
dolo ou culpa por parte de seus empregados e/ou prepostos; 

9.1.7. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e 
participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

9.1.8. Sujeitar-se à fiscalização, por parte do IFRJ, no cumprimento e 
execução do objeto; 

9.1.9. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da entrega ou execução do serviço, os 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 

9.1.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

9.1.11. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 
10. Da Subcontratação 

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 
11. Alteração subjetiva 

11.1. 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. 

 
12. Controle da execução 

12.1. 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 
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próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

12.2. 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 corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.3. 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. 

 
 
13. Condições e prazos de pagamento* 

13.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir do final do 
período de Adimplemento conforme § 3º, Art. 40 da Lei 8.666/93. 

13.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor 
competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

13.3. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das 
obrigações assumidas. 

13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente 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, cabendo a esta a comunicação da não conformidade 
dos documentos apresentados. 

13.5. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta 
eletrônica, a regularidade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos 
sites oficiais, especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu 
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

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

 
14. Sanções* 

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

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 
em decorrência da contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

14.1.5. Cometer fraude fiscal; 
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14.1.6. Não mantiver a proposta. 

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

14.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

14.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

14.2.3. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 
obrigação inadimplida; 

14.2.5. 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;  

14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

14.2.7. 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; 

14.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que: 

14.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação; 

14.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

14.4. 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. 

14.5. 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. 

14.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
15. Solicitação de amostras 

15.1. Não se aplica. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 45/2015 
CAMPUS NILÓPOLIS 
 

 (EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
(nome da empresa) _____________________________________________________, CNPJ nº. 
_____________________, sediada __________________________ (endereço completo, telefone, 
fax e e-mail atualizados), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e 
para os fins do Pregão Eletrônico, apresenta sua Proposta de Preço para o(s) seguinte(s) 
material(is) ofertado(s), conforme termos e especificações do Edital e seus Anexos: 
 

Item/gupo Especificação 
detalhada 

Marca 
Referência ou 

Modelo 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Quant. 
Valor total do 

item (em R$) e 
por extenso 

01       
02       
...       

TOTAL em R$ (valor numérico e por extenso)  
Item(ns) que NÃO apresenta(m) catálogo ou documento semelhante: __________ 
 
PRAZO DE ENTREGA:  _______ DIAS (máximo de xx dias – de acordo com o item) 
VALIDADE DA PROPOSTA:  _______ DIAS (mínimo de 60 dias) 
GARANTIA E ASSISTÊNCIA DO FABRICANTE: ______ MESES OU DIAS (mínimo de 12 meses) 
 
BANCO (Código): _______ AGÊNCIA (Código): _______ PRAÇA: __________ 
BANCO (Nome): _______ CONTA CORRENTE: __________ 
 
 

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições 
contidas no Edital deste Pregão Eletrônico, bem como verificamos todas as 
especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer 
informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as 
condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer 
despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade 
pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta. 

Declaramos, ainda, que estão incluídos nos valores propostos todos os custos 
necessários à execução do objeto do contrato, tais como impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, uniformes e quaisquer outras despesas que incidam ou 
venham a incidir sobre o custo, direto ou indireto, do objeto. 

 
 

________________, ____ de ___________ de _____. 
 
 

______________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 
Nome ou carimbo do declarante: ________________________________________ 
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Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________________ 
Nº do CPF e da cédula de identidade e órgão emitente: __________________ 
Telefone, fax e e-mail para contato: _____________________________________ 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2015 

 

Proponente: ______________________________________________________________ Endereço: 

________________________________________________________ CNPJ: ____________________  

 

Declaro, soba as penas da lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade 

ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao 

ambiente. 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes 

dos órgãos competente, quando solicitadas, e da obrigatoriedade do cumprimento 

integral ao que estabelece o art. 5º e seus incisos, no que couber, da Instrução Normativa 

nº 01/2010 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.  

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do Registro no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos ambientais, 

caso minha empresa exerça uma das atividade constantes do Anexo II da Instrução 

Normativa nº 31/2009, do IBAMA. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

______________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 
Nome ou carimbo do declarante: ________________________________________ 
Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________________ 
Telefone, fax e e-mail para contato: _____________________________________ 
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ANEXO IV 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

Pregão Eletrônico nº 45/2015 
 
 
_______________________________________________________________, representante da 

empresa _____________________________________________________, CNPJ 

______________________________, estabelecida na 

_________________________________________________________________________, visitou as 

instalações do IFRJ no Campus Nilópolis, localizado à Rua Lúcio Tavares, nº 1045 - Centro - 

Nilópolis, para fim de comprovação que tenha conhecimento por completo das condições 

e especificações referente ao Termo de Referência do Pregão Eletrônico. 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de ____. 

 

 

 

______________________________________ 

Representante da Empresa 

 

 

 

______________________________________ 

Representante do IFRJ 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO FORMAL DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DO 
SERVIÇO 

Pregão Eletrônico nº 45/2015 
 
 
Declaramos para fins de participação no Pregão Eletrônico, que a empresa 

_______________________________________________, CNPJ nº ___________________________, optou 

por não vistoriar o local em que será executado o serviço, na Rua Lucio Tavares, 1045 – 

Centro – Nilópolis, tendo pleno conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento pleno das obrigações objeto da referida licitação pública e 

que, sob as penalidades da lei, tem pleno conhecimento das condições locais e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e não alegará desconhecimento para 

quaisquer questionamentos futuros de caráter técnico ou financeiro. 

 
 

Rio de Janeiro, ___ de ______________ de _____. 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Representante da empresa 
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e-mail: licitacao@tjmt.jus.br 

Pregão Eletrônico n. 50/2015-SRP - CIA 0094178-36.2015.8.11.0000 

P R E G Ã O ELETRÔNICO N . 5 0 / 2 0 1 5 - S R P 
S ISTEMA REGISTRO DE P R E Ç O 

P R E Â M B U L O 

O E S T A D O DE M A T O G R O S S O , por intermédio do T R I B U N A L DE 
JUSTIÇA, com sede no Palácio da Just iça, Centro Político Administ rat ivo, 
em Cu iabá /MT, e de seu (sua) P R E G O E I R O (A), des ignado (a) pela 
Portaria n. 9 9 / 2 0 1 5 / C . A D M . DJE n. 9.519 de 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 , torna 
público que realizará licitação na modal idade P R E G Ã O E L E T R Ô N I C O , 
dest inada a selecionar propostas mais vantajosa para formação do 
SISTEMA DE REGISTRO DE P R E Ç O S - SRP pelo critério de 
ju lgamento M E N O R P R E Ç O , observado os prazos máx imos para 
fornec imento, as especi f icações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qual idade definidos no T E R M O DE REFERÊNCIA n. 0 5 / 2 0 1 5 -
D C P - D M P , e anexo deste Edital , na forma dos Decretos n. 5 .450 /05 de 
3 1 / 0 5 / 2 0 0 5 , n . 6 .204 /07 de 0 5 / 0 9 / 2 0 0 7 , n . 7 .892 /2013 de 
2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 e n. 8 2 5 0 / 2 0 1 4 de 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 , e, subsidiar iamente 
pela Lei n. 8 . 666 /93 (e suas alterações poster iores) , na data , horário 
e local abaixo indicados. 

M O D A L I D A D E 
LICITATÓRIA: 

P R E G Ã O ELETRÔNICO N. 50 /2015 -
CIA 0094178-36 .2015.8 .11 .0000 

F O R M A : INDIRETA 

R E G I M E : EMPREITADA POR P R E Ç O UNITÁRIO 

TIPO: MENOR P R E Ç O 

DATA E HORÁRIO DA 
S E S S Ã O PUBLICA: 

Dia: 17 de setembro de 2015, ou no 
primeiro dia útil subseqüente , no mesmo 
local e hora , na hipótese de não haver 
expediente no Tr ibunal de Just iça. Hora de 
abertura das propostas: 09h30 - Horário de 
B R A S I L I A / D F . Hora da Sessão : inh3f) -
Horário de B R A S Í L I A / D F . 

C Ó D I G O U A S G : 925007 

MEIOS DE C O N T A T O : 

E-mai l : Nci tacaoOtimt. ius.br . 

MEIOS DE C O N T A T O : 

delson.s i lva@timt . ius.br . 
Gerência Setorial de Licitação do 
Tr ibunal de Just iça , s i tuado no Bloco 
Des. Antônio de Arruda - A v . Rubens de 
M e n d o n ç a , s / n . - Praça das Bandeiras -
C E P : 78049-926- Cu iabá -MT 
Fone: (65)3617-3747. 

1. DO O B J E T O E DAS D ISPOSIÇÕES PRELIMINARES. 

1.1. REGISTRO DE P R E Ç O S para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica v isando a aquisição de materiais permanentes - C A R R I N H O (02 
duas rodas) , CADEIRA DE R O D A S , RELÓGIO P R O T O C O L A D O R 

Tribunal de Justiça 

M A T O GROSSO 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 - Fax.: (65)3617-3727 
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E L E T R Ô N I C O , W E B C A M , Q U A D R O M U R A L , LEITOR ÓPTICO, 
L IQÜIDIF ICADOR e M A C A - conforme especi f icações constantes no 
Termo de Referência n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P . 
1.2. O presente Edital v incu la-se, a inda, ao disposto nas normas abaixo 
discr iminadas: 
1.2.1. Consti tuição Federal Art. 7 o , XXXII I . 
1.2.2. Lei Complementar n. 1 2 3 / 0 6 e LC 147 /2014 . 
1.2.3. Resoluções do Conselho Nacional de Justiça n. 0 7 / 0 5 . n. 
0 9 / 0 5 . n . 2 1 / 0 6 . 
1.2.4. Portaria n. 1 8 2 / 0 4 do Tr ibunal de J u s t i ç a / M T (Marco 
Regulatório) . 
1.3. A sessão pública de real ização do pregão será conduzida por servidor 
(a) designado (a) como Pregoeiro (A), que terá a atr ibuição de decidir sobre 
todos os atos relativos à Sessão. 
1.4. O Edital e documentação técnica poderão ser baixados por download 
no site w w w . t i m t . i u s . b r / s e r v i c o s / l i c i t a c a o / ou pelo site do Governo 
Federal www.comprasqovernamenta is .qov .br . 

2 . DAS C O N D I Ç Õ E S DE PARTIC IPAÇÃO. 

2.1. Poderão participar deste P R E G Ã O ELETRÔNICO somente ãs~ 
empresas que atendam às condições deste Edital e seus Anexos e estejam 
devidamente credenciadas no site 
www.comprasqovernamenta is .qov .br para acesso ao sistema 
eletrônico. 
2.2. Como requisito para part icipação no Pregão Eletrônico, o licitante 
deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habil i tação previstas neste 
Edital. 
2.3. A empresa interessada deverá providenciar o seu Cadast ramento no 
S ICAF, junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração 
Públ ica, em seu domicíl io f iscal , até o terceiro dia útil anterior a data 
prevista para o envio das propostas. Para participar, a lém de cadast rada, a 
empresa deve estar registrada na condição de "ativa" no s is tema. 

2.4. Às empresas não cadastradas no SICAF e habil i tadas deverão observar 
o previsto no subi tem 9 deste edital . 
2.5. Não poderão participar desta l icitação: 
a) Empresas que possuam ramo de at iv idade registrado no ato constitut ivo 
incompatível com o objeto desta l icitação. 
b) Consórcio de empresa , qualquer que seja sua forma de const i tuição. 
c) Empresa ou sociedade estrangeira. 
d) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar perante a 
Administ ração Públ ica. 
e) Empresas suspensa de Contratar com este Tr ibuna l -TJMT. 
f) Empresas que estejam sob falência. 
g) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no 
artigo 9 o da Lei n . 8 .666 /93 . 
2.6. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 
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a) Conter número de CNPJ da empresa licitante que emitirá as notas fiscais 
referentes à contratação do objeto. 
b) Estar no prazo de val idade estabelecido pelo órgão expedidor ou quando 
se tratar de cert idões vencíveis em que a val idade não esteja expressa será 
considerado vál ido os documentos expedidos nos últ imos 90(IMoventa) 
dias que antecederem à data da sessão deste cer tame. 
c) Ser apresentados em or iginal , em publ icação da imprensa oficial ou em 
cópia autent icada por cartório. 

3. DO C R E D E N C I A M E N T O . 

3.1. O credenciamento dar -se-á pela atr ibuição de chave de identi f icação e 
de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no site 
www.comprasaovernamenta is .qov .br (art. 3 o , §1°, Decreto n . 
5 .450/05) . 

3.2. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar credenciados 
junto ao órgão provedor, na data de real ização do Pregão. 
3.3. O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral 
atual izado no Sistema de Cadast ramento Unif icado de Fornecedores -
S ICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habi l i tação. 

3.4. O credenciamento junto ao provedor do s istema implica para o 
l icitante: 
a) Presunção de sua capacidade técnica para a real ização das t ransações 
inerentes ao pregão eletrônico; 
b) Obr igar-se pelas t ransações efetuadas em seu nome no s istema 
eletrônico, assumindo como f irmes e verdadeiros seus lances e propostas; 
c) Dever de acompanhar as operações no s istema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, responsabi l izando-se pelos ônus decorrentes da 
perda de negócios por inobservância de qualquer mensagem emit ida pelo 
s istema eletrônico ou de sua desconexão ; 

d) Dever de identif icar perante o s istema 
www.comprasaovernamenta is .qv .br , o segmento de faturamento ao 
qual se v incu la ; 

e) presunção de que cumpre p lenamente os requisitos exigidos para a 
habil i tação nesta l ic i tação; 
f) Presunção de que não incide em qualquer das vedações estabelecidas no 
art. 3° , § 4° , da Lei Complementar n. 123/2006 e LC 147 /2014, no caso de 
microempresa ou empresa de pequeno porte; 
g) Declaração de que é idônea para licitar e contratar com a Adminis t ração 
Pública Federa l , Estadual e Munic ipa l , conforme modelo que consta no 
Anexo III, e que deverá ser encaminhada, dev idamente ass inada, 
juntamente com os documentos de habi l i tação, de acordo com o subi tem 
7.1 do edi ta l ; 
h) Declaração de Elaboração Independente de Proposta , conforme modelo 
que consta no Anexo VI I , e que deverá ser encaminhado, dev idamente 
ass inado, juntamente com os documentos de habi l i tação, de acordo com o 
subi tem 7.1 do edital . 
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3.5. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabi l idade do l icitante, incluindo qualquer t ransação efetuada 
diretamente ou por quem utilize sua senha e chave, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabi l idade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido desta , ainda que por terceiros. 

3.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada 
imediatamente ao provedor do s is tema, para imediato bloqueio de acesso. 
3.7. O interessado deverá declarar que cumpre p lenamente os requisitos de 
habil i tação e para fazer jus aos benefícios concedidos às microempresas ou 
empresas de pequeno porte, deverá declarar, em campo próprio do 
S is tema, que atende aos requisitos previstos do artigo 3 o da Lei 
Complementar n. 123/2006 e LC 147/2014. 

4. DO ENVIO DA P R O P O S T A ELETRÔNICA DE P R E Ç O S . 

4.1. A part icipação no pregão eletrônico ocorrerá com a digitação de senha 
privativa da licitante e do encaminhamento da proposta eletrônica de 
preços, no valor unitário do i tem, observadas as condições definidas 
neste Edital. 

4.1.1. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema 
eletrônico, o valor unitário do i tem, já considerados e inclusos todos os 
tr ibutos, f retes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do 
objeto. 
4.2. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, o licitante deverá 
encaminhar o valor da proposta eletrônica de preço, formulada de acordo 
com o quadro quantitativo - do Termo de Referência n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P -
D M P , anexo deste Edital , e as especi f icações detalhadas do objeto, até a 
data marcada para a abertura da sessão , exclusivamente por meio 
eletrônico, quando, então, encer rar -se-á , automat icamente, a fase de 
recebimento a proposta. 

4.3. O l icitante deverá declarar, em campo próprio do s istema eletrônico, 
que cumpre p lenamente os requisitos de habil i tação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do edital . 
4.4. Qualquer e lemento que possa identif icar o licitante importa 
desclassi f icação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 
4.5. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir o 
valor da proposta eletrônica anter iormente encaminhada. 
4.6. O Licitante para fazer jus aos benefícios concedidos à microempresa 
ou empresa de pequeno porte, deverá declarar, em campo próprio do 
S is tema, que atende aos requisitos previstos do artigo 3 o da LC n. 123/06 e 
LC 147/2014. 
4.7. A declaração falsa relativa ao cumpr imento dos requisitos de 
habi l i tação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como micro 
empresa ou a empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste Edital. 
4.8. As propostas terão val idade de 60 (sessenta) dias, contados da data 
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital . 
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4.9. A apresentação da proposta implicará plena aceitação por parte do 
proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

5 . PA A B E R T U R A DA S E S S Ã O PÚBLICA. 

5.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital , o (a) Pregoeiro (a) 
Oficial designado (a) abrirá a sessão pública na internet, mediante a 
uti l ização de sua chave de acesso e senha . 
5.2. O (a) Pregoeiro (a) Oficial verif icará as propostas apresentadas e 
desclassi f icará, mot ivadamente, aquelas que não estejam em conformidade 
com os requisitos estabelecidos neste Edital . 

5.3. A comunicação entre o (a) Pregoeiro (a) Oficial e os licitantes ocorrerá 
exclus ivamente mediante troca de mensagens , em campo próprio do 
s istema eletrônico. 
5.4. Em segu ida, passar -se-á à oferta de lances, em valores sucessivos e 
decrescentes cons iderando-se o valor unitário do i tem. 
5.5. Somente as licitantes com propostas classif icadas part iciparão da fase 
de lances. 
5.6. O licitante deverá acompanhar as operações no s istema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, f icando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emit idas pelo s istema ou de sua desconexão. 

6. DA COMPETIT IV IDADE E F O R M U L A Ç Ã O DE L A N C E S . 

6.1. O s istema ordenará , automat icamente , as proposta classif icadas pelo 
(a) Pregoeiro (a), sendo que somente estas part iciparão da fase de lance. 
6.2. Classi f icadas as propostas, o (a) Pregoeiro (a) dará início à fase 
compet i t iva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances 
exclus ivamente por meio de s istema eletrônico. 
6.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos. 
6.3.1. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.4. Durante a sessão pública do pregão eletrônico, as licitantes serão 
informadas, em tempo real, o valor do menor lance, vedado à identi f icação 
do proponente. 
6.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de 
ju lgamento serão de exclusiva e total responsabi l idade da l icitante, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer a l teração. 
6.6. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do (a) 
Pregoeiro (a). 
6.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que t ranscorrerá período de tempo de até trinta minutos, 
a leator iamente determinado, f indo o qual será automat icamente encerrada 
a recepção de lances. 
6.8. No caso de desconexão do (a) Pregoeiro (a) no decorrer da etapa 
competi t iva e o s is tema eletrônico permanecerem acessível às l icitantes, os 
lances cont inuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos real izado. 
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6.9. Quando a desconexão do (a) Pregoeiro (a), persistir por tempo 
superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão na forma eletrônico será 
suspensa e reiniciada somente após comunicação aos part ic ipantes, por 
meio de publ icação no site do provedor 
(www.comprasqovernamenta is .qov.br ) ou site deste Tr ibunal de 
Jus t i ça /MT (www.tTmt . ius .br /serv icos/ l ic i tacao) . 

6.10. Após o encerramento da etapa de lances da sessão públ ica, o (a) 
Pregoeiro (a) poderá encaminhar , pelo s istema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que tenha apresentado lance mais vanta joso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de ju lgamento, não se 
admit indo negociar condições diferentes daquelas prevista neste Edital. 

6.11. A negociação será real izada por meio do s is tema, podendo ser 
acompanhada pelos demais l icitantes. 
6.12. Após o encerramento da etapa compet i t iva, os licitantes não 
arrematantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante 
mais bem classi f icado. A apresentação de novas propostas não prejudicará 
o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classi f icado, 
conforme artigo 10, parágrafo único do Decreto n .7 .892/13. 

6.13. Não serão aceitos preços cujos valores unitários sejam inexeqüíveis 
ou excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles superiores ao 
prat icado pelo mercado. 

7. DOS CRITÉRIOS DE D E S E M P A T E . 

7.1. Quando houver part icipação nesta licitação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, será considerado empate quando a proposta 
dessas empresas for igual ou até 5%(cinco por cento) superior à proposta 
classif icada em primeiro lugar. Nesse caso , e desde que a proposta 
classif icada em primeiro lugar não for apresentada por microempresa, 
empresa de pequeno porte, o s istema eletrônico procederá da seguinte 
fo rma: 

a) Classif icação das propostas de microempresa, empresas de pequeno 
porte que se enquadram na si tuação prevista neste subi tem 7.1. 
b) Convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que 
apresentou a menor proposta dentre as classif icadas na forma da alínea " a " 
deste subi tem para que, no prazo de 05(cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, apresente uma ultima 
oferta, obr igator iamente inferior à da primeira co locada, para o desempate , 
si tuação em que será classif icada em primeiro lugar. 
c) Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de 
pequeno porte, na situação da alínea " b " deste sub i tem, ou não ocorrendo 
a regular ização fiscal na si tuação dos subitens 9.6 e 9.7, ou , a inda, não 
ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, 
as propostas remanescentes, classif icadas na forma da alínea " a " deste 
sub i tem, para o exercício do mesmo direito. 
7.2. Na hipótese da não contratação ou nas si tuações prevista do subitem 
7.1 e suas al íneas, o objeto será adjudicado em favor da proposta 
or iginalmente classif icada em primeiro lugar. 
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8. DA ACEITABIL IDADE DA P R O P O S T A . 

8.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação no s is tema, 
quando houver, o licitante classif icado em primeiro lugar deverá 
encaminhar , proposta escrita de preços ajustada ao menor lance, 
elaborada de acordo as especi f icações do Te rmo de Referência N. 
0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P , bem como os documentos de habil i tação constantes 
na cláusula 09 deste edital , no prazo máx imo de 12fdoze horas) 
horas, contado da solicitação do (a) pregoeiro (a) no s istema 
eletrônico, por intermédio do e-mai l : l ic i tacao@timt. ius.br e 
delson.silva(ô)timt.ius.br. podendo ser prorrogado pelo m e s m o prazo 
por uma única vez , a pedido do Licitante e a critério do pregoeiro. 

8.2. O (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta justada ao menor lance, 
quanto à compat ibi l idade do preço em relação ao valor est imado para 
contratação. 

8.3. O preço proposto ajustado ao menor lance será fixo e irreajustável e 
nele deverão estar incluídos os tr ibutos, despesas operacionais e demais 
encargos necessár ios à execução dos serviços contratados. 
8.4. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor 
zero. 
8.5. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante deixar de reenviá- la , 
ou a inda, não atender às exigências habil i tatórias, o (a) Pregoeiro (a) 
examinará a subsequente e, ass im, sucess ivamente , na ordem de 
classi f icação, até a apuração de uma proposta que atenda às exigências 
deste Edital. 

8.6. Após a negoc iação, havendo aceitação da proposta classif icada em 
primeiro lugar quanto à compat ibi l idade de preço, o (a) Pregoeiro (a) irá 
avaliar as condições de habil i tação do l icitante. 

9. DA HABIL ITAÇÃO. 

9.1. Encerrada a etapa compet i t iva, o (a) Pregoeiro (a) procederá a anal ise 
da documentação de habil i tação do licitante detentor do menor preço, para 
veri f icação do atendimento às condições f ixadas neste edital . Os 
documentos exigidos são : 
9.1.1. Referentes à habil itação jur ídica: 
a) Para empresár io individual: registro comerc ia l . 
b) Para sociedade por ações : últ ima ata de eleição de seus diretores 
registrada na Junta Comercia l e cópia do estatuto arquivado na Junta 
Comerc ia l . 
c) para Sociedade empresár ia ou não empresár ia : cópia do contrato social e 
últ ima alteração contratual arquivados na Junta Comerc ia l . 
d) Cópia do CPF e documento de identif icação com foto recente do 
proprietário, diretores ou sócios. 
e) Inscrição do ato const i tut ivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício. 
f) Decreto de autor ização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em func ionamento no país, e ato de registro de autor ização 
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para funcionamento expedido pelo órgão competente , quando a at ividade 
assim o exigir; 
g) Atuar no ramo pert inente ao objeto da l ici tação, tendo como atividade 
aquela compatível com os materiais descritos no Termo de Referência n. 
0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P . 

9.1.2. Referentes à regularidade fiscal e trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - C N P J . 
b) Cert idão Negat iva de Débito relativo às Contr ibuições Previdenciárias 
e às de Tercei ros, dentro do prazo de val idade. 
c) Cert idão Negat iva relativa a contr ibuições administradas pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) Conjunta com a inscrição em Divida Ativa 
da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) , 
dentro do prazo de val idade. 

d) Certi f icado de Regular idade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) . 
e) Cert idão Negativa Trabalhista dentro do prazo de val idade, (CNDT) , nos 
termos do Título VI I -A da Consol idação das Leis do Traba lho, aprovada pelo 
Decreto - Lei N.5.452, de I o de maio de 1943. 

f) Prova de inscrição no Cadastro de Contr ibuintes Estadual, relativo ao 
domicíl io ou sede da l icitante, pert inente ao seu ramo de at ividade e 
compatível com o objeto l icitado. 
g) Prova de regular idade para com a Fazenda Estadual do domicíl io ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei . 
h) Cert idão negativa da dívida ativa do Estado de Mato Grosso emit ida 
pela P G E - M T ou equivalente na hipótese da licitante ser estabelecida em 
outra unidade da federação. 
i) Prova de inscrição no Cadastro de Contr ibuintes Municipal , relativo ao 
domicíl io ou sede da l icitante, pert inente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto l icitado. 

j) Prova de regular idade para com a Fazenda Municipal do domicíl io ou 

sede da l icitante, ou outra equivalente, na forma da Lei . 

k) As certidões das alíneas " b " e " c " podem ser substituídas pela 
certidão conjunta que passou a ser expedida a partir de 03/11/2014 
(Portaria MF n. 358/2014, alterada pela Portaria MF n. 443/2014) 

9.1.2.1 Os documentos relacionados no item 9.1.1 e 9.1.2 (com exceção da 
CND Trabalhista) poderão ser substi tuídos pela Declaração de Situação do 
Fornecedor, conforme documentação apresentada para registro no Sistema 
Integrado de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (S ICAF) , e 
armazenado na UASG Cadast radora, dentro do prazo de val idade, que 
deverá ser apresentada pelo Lici tante; 

9.1.3. Referentes à quali f icação econômico- f inanceira: 
a) Cert idão de Falência da sede emit ida pelo distr ibuidor da sede da pessoa 
jur íd ica, ou de execução patr imonial , expedida no domicí l io da pessoa f ís ica, 
datada dos últ imos 90 (noventa) d ias, ou que esteja dentro do prazo de 
val idade expresso na própria Cert idão. 
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9.1.4. Referentes à Qual i f icação Técnica: 
a) Comprovação de capaci tação técnica (Art. 30 da Lei 8 .666 /93) , 
demonst rando por meio de atestado de capacidade técn ica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou pr ivado, que comprove que a licitante 
tenha executado serviços de característ icas semelhantes aos descri tos no 
Te rmo de Referência n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P . 
b) Apresentar documento ou cert i f icado que ateste a fabr icação dos 
materiais - madeira - constante nos itens 2, 6 e 7, conforme critérios de 
sustentabi l idade, estão amparadas no art. 3 o , IV, parágrafo 4 o , C, I I e art. 
17, A, da Resolução 2 0 1 / 2 0 1 5 / C N J e art. 4° do Decreto 7746 /2012 . 

9.1.5. Da amostra : 
a) Poderá ser exigida amostra do produto cotado, cujo prazo máximo para 
o recebimento será de 05 (cinco d ias) , contadas a partir da sol ici tação feita 
pelo pregoeiro, objet ivando a aval iação do atendimento das especi f icações 
técnicas tanto pela área sol ici tante, quanto pelo Fiscal do Contrato, a fim de 
verif icar as característ icas do mater ia l ; 
b) Caso haja sol icitação do pregoeiro, o licitante provisor iamente 
classif icado em primeiro lugar deverá apresentar amostras para os itens, 
objet ivando o confronto dos materiais cotados com as característ icas 
estabelecidas no Anexo I - Especi f icações Técnicas do Te rmo de Referência 
n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P , a serem entregues em até 05 (cinco) d ias, em local 
indicado pelo Pregoeiro ou o responsável pela área sol ic i tante, com 
agendamento de data e horário de entrega no período das 8h às 12h e das 
14h às 18h; 

c) A amostra deverá estar dev idamente identif icada com o nome do 
l icitante, conter os respectivos prospectos e manuais , se for o caso , e dispor 
na emba lagem de informações quanto às suas característ icas, tais como 
data de fabr icação, prazo de val idade, quant idade de produto, sua marca , 
número de referência, código do produto e mode lo ; 

d) Os exemplares colocados à disposição da Adminis t ração serão tratados 
como protót ipos, podendo ser manuseados , desmontados ou instalados pela 
equipe técnica responsável pela anál ise, bem como conectados a 
equipamentos e submet idos aos testes necessár ios; 
e) Os licitantes deverão colocar à disposição da Adminis t ração todas as 
condições indispensáveis à real ização de testes e fornecer, sem ônus , os 
manuais impressos em língua por tuguesa, necessár ios ao seu perfeito 
manuse io , quando for o caso ; 

f) Os critérios adotados para anál ise e posterior aprovação das amostras 
são : 

- anál ise de conformidade com as especi f icações do Anexo I do Te rmo de 
Referência n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P ; 
- análise de qual idade de materiais simi lares uti l izados para a fabr icação 
dos produtos; 
- anál ise de acabamento . As amostras deverão apresentar aparência 
homogênea , com superfícies l isas, sem riscos ou bolhas. 
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g) As amostras serão anal isadas pela área sol ici tante, que emitirá parecer 
acerca da conformidade com as exigências do Te rmo de Referência n. 
0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P . 
h) A não apresentação ou reprovação da amostra desclassif ica o l icitante. 
i) É facultado aos demais licitantes o direito de acompanhar todos os 
procedimentos relativos à entrega e inspeção das amostras. 
j) Para a presente contratação, entende-se o Termo de Amostra como 
sendo exemplar completo de bens constantes no Termo de Referência n. 
0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P , construído com materiais novos, seguindo exatamente 
as especi f icações constantes no Termo de Referência, com o fim de ser 
anal isado quanto à conformidade com o especi f icado. 

k) Os protótipos poderão ser manuseados , desmontados e verif icados 
deta lhadamente, retornando ao proponente no estado que se encontrar 
após a veri f icação por parte do fiscal dos autos, sem ônus para a 
contratante, para comprovação do atendimento das especi f icações. Deve-se 
garantir que a entrega será real izada nas mesmas característ icas do que foi 
disponibi l izado para anál ise, sendo ass im, os protótipos devem reunir 
condições de veri f icação de todos os e lementos específ icos ou de conjuntos 
compostos que const i tuem os produtos ofertados. 

9.1.6. Declarações: 
a) Declaração de cumpr imento ao disposto no Art. 7 o , XXXI I I , C F / 8 8 , 
conforme modelo anexo. 
b) Declaração de cumpr imento das Resoluções do Conselho Nacional de 
Just iça n. 07 /05 , n. 09 /05 e n. 21 /06 , conforme modelo anexo. 
c) Declarar, no momento da celebração do contrato, que está p lenamente 
habil i tada à assunção dos encargos contratuais e assumir o compromisso de 
manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habil i tação e de qual i f icação exigida no cer tame. 
d) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo 
do anexo deste Edital. 
9.2. Os documentos necessár ios à habil i tação poderão ser apresentados em 
original ou por cópias, desde que autent icadas por Cartório do Foro 
Extrajudicial , podendo ser autent icadas pelo (a) Pregoeiro (a), caso em que 
devem estar presentes os originais. 
9.3. Caso a licitante pretenda efetuar o fornecimento do objeto desta 
licitação por intermédio de outro(s) estabelecimento(s) da empresa 
(matriz/f i l ial) deverá apresentar, nos envelopes de proposta de preços, o(s) 
CNPJ desse(s) estabelec imento(s) , observando que a habil i tação será feita 
em relação ao estabelecimento indicado, salvo aqueles que, por sua 
natureza, comprovadamente , são emit idos em nome da matriz. 
9.4. As microempresas, as empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regular idade 
f iscal, mesmo estando com alguma restr ição. 
9.5. Havendo a lguma restrição na comprovação da regular idade fiscal das 
microempresas, empresas de pequeno porte será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual per íodo, a critério da 

10 

Tribunal de Justiça 
M A T O GROSSO 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 - Fax.: (65)3617-3727 

mailto:licitacao@tjmt.jus.br


Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br 

Pregão Eletrônico n. 50/2015-SRP - CIA 0094178-36.2015.8.11.0000 

Administ ração Pública a contar do momento em que se declarar o vencedor 
do cer tame, para a regular ização da documentação , pagamento ou 
parcelamento de débi to, e emissão de eventuais cert idões negativas ou 
posit ivas com efeito de cert idão negat iva. 

9.6. A não regular ização da documentação, no prazo previsto no subi tem 
anterior, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei n. 8 .666 /93 , sendo facultado à 
Administ ração convocar os licitantes remanescentes , na ordem de 
classi f icação, ou revogar a l icitação. 

9.7. A licitante que apresentar documentação em desacordo com este 
Edital será inabi l i tada. 
9.8. Se a licitante detentora da melhor proposta desatender às exigências 
habil i tatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente , na ordem de 
classi f icação, veri f icando a sua aceitabi l idade e após negoc iação, iniciará a 
fase de habi l i tação. 

10. DOS R E C U R S O S . 

10.1. Declarado o vencedor , qualquer licitante poderá manifestar imediata 
e mot ivadamente a intenção de recorrer, em campo próprio do s is tema, 
sendo , a partir de então, aberto prazo para apresentação das razões do 
recurso. 

10.2. Decairá o direito de recorrer pela ausência de mani festação ou pela 
apresentação intempest iva das razões pela l icitante, hipóteses em que o 
resultado será adjudicado à licitante melhor c lassi f icada. 

10.3. Após o registro de interesse em recorrer, no prazo de 03(três) 
dias a licitante recorrente deverá t ransformar suas razões do recurso 
assinadas na extensão "pdf " e endereçá- las ao e-mai l 
l ic i tacao@timt. ius.br e de lson.s i lva@timt . ius.br . aos cuidados do (a) 
Pregoeiro (a) designado (a) para a Sessão Públ ica, f icando os demais 
l icitantes, desde logo, int imados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo 
do recorrente, deverá t ransformar suas contrarrazões recursais assinadas 
na extensão "pdf " e endereçá- las ao e-mai l l ic i tacao@timt. ius.br e 
delson.s i lva@timt . ius.br . aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) . 

10.4. O prazo da recorrente começa a correr no dia posterior ao término do 
prazo para interposição de recurso. 
10.5. As razões do recurso poderão estar disponíveis no site do Tr ibunal de 
Jus t i ça /MT com anexo ao Edital para conferência e contrarrazões. 
10.6. O acolh imento do recurso importará a inval idação apenas dos atos 
insuscetíveis de aprovei tamento. 
10.7. O processo permanecerá com vista f ranqueada aos interessados, 
durante os prazos de recurso. 

10.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do meio eletrônico. 
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11. DO P R E Ç O . 

11.1. A proposta escrita deverá conter uma única cotação, com preços 
unitários e totais para o i tem, em moeda corrente nacional , expressos em 
algar ismos e por extenso, sem previsão inf lacionária. Em caso de 
divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os 
pr imeiros, e entre os valores expressos em algar ismo e por extenso, será 
considerado este últ imo. 

11.2. Não serão aceitos preços cujos valores unitár ios/globais sejam 
inexeqüíveis ou excessivos, sendo entendido como excessivos aqueles 
superiores ao praticado pelo mercado. 

12. DA A D J U D I C A Ç Ã O E DA H O M O L O G A Ç Ã O . 

12.1. Caso não haja recurso, o(a) Pregoeiro(a) Oficial(a) poderá adjudicar o 
objeto ao licitante declarado vencedor e f icará sujeita à homologação do 
cer tame pelo Presidente do Tr ibunal de Justiça ou pelo servidor designado 
para esse ato. Esta Licitação poderá ser revogada ou anulada 
mot ivadamente por ato do Presidente do Tr ibunal de Just iça. 

12.2. Após a homologação da l ici tação, o registro de preços observará, 
entre outras, as seguintes condições: 
a) Será incluído, na respect iva a ta , o registro dos licitantes que acei tarem 
cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da 
classif icação do cer tame. 

b) O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal do Tr ibunal de Just iça e f icará disponibi l izado durante a vigência da 
ata de registro de preços; e, 
c) A ordem de classif icação dos licitantes registrados na ata deverá ser 
respeitada nas contratações. 
12.3. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a 
formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado 
da a ta , nas hipóteses previstas nos art. 20 e 21 do Decreto n. 7 .892/2013. 
12.4. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta o rdem: 
a) Os preços e quantitat ivos do licitante mais bem classif icado durante a 
etapa compet i t iva; e, 
b) Os preços e quanti tat ivos dos licitantes que t iverem aceitado cotar seus 
bens ou serviços em valor igual ao do licitante mais bem classi f icado. 
c) Se houver mais de um licitante na si tuação de que trata a alínea " b " , 
serão classif icados segundo a ordem da últ ima proposta apresentada 
durante a fase compet i t iva. 

13. E N C A M I N H A M E N T O DA P R O P O S T A ESCRITA E DA 
D O C U M E N T A Ç Ã O DE HABIL ITAÇÃO. 

13.1. A proposta escrita de preços ajustada ao lance final juntamente com 
os documentos exigidos para habi l i tação neste Edital deverá ser 
encaminhada, 12 (doze) horas, contado da solicitação do (a) 
pregoeiro (a) no s istema eletrônico, por intermédio do e-mai l : 
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l ic i tacao@timt. ius.br e de lson.s i lva@timt . ius.br . podendo ser 
prorrogado pelo m e s m o prazo por uma única vez , a pedido do 
Licitante e a critério do pregoeiro. 
13.2. A proposta de preços e os documentos originais ou em cópia 
autent icada por cartór io, já endereçadas via correio eletrônico, também 
deverão ser encaminhadas ao (a) Pregoeiro (a), na Gerência Setorial de 
Licitação do Tr ibunal de Just iça, si tuado no Bloco Des. Antônio de Arruda -
Av . Rubens de Mendonça , s / n . - Praça das Bandeiras - C E P : 78049-926, 
Cu iabá-MT, no prazo de 05 (cinco) dias, após o aceite do 
pregoeiro(a) no sistema www.comprasQOvernamenta is .com.br . 
13.2.1. A proposta de preços mencionada no subi tem 13.1 deverá conter 
declaração expressa, emit ida pelo l icitante, de que nos valores ofertados 
estão inclusas todas as despesas com tr ibutos e fornecimento de cert idões e 
documentos , bem como encargos f iscais, socia is, t rabalhistas, 
previdenciár ios, comerciais e outros de qualquer natureza. 

13.3. A proposta de preços a ser env iada, observado o disposto nos 
subitens 13.1 e 13.2 deverá ser redigida em língua por tuguesa, 
dat i lografada ou dig i tada, sem alternat ivas, opções , emendas , ressalvas, 
borrões, rasuras ou entrel inhas, e dela deverão constar : 
a) Identi f icação socia l , número do C N P J , assinatura do representante da 
proponente, referência a esta l ici tação, número de te lefone, endereço, 
dados bancár ios, número do fax e, se houver, indicação de endereço 
eletrônico (e-mail). 

b) Descr ição clara do objeto, de acordo com as especi f icações contidas no 
Te rmo de Referência n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P , e Anexo deste Edital. 
c) Para os itens que foram agrupados em lote - indicação única de preço 
pra cada item que compõe o lote cotado, com exibição dos valores unitário 
e total apenas em algar ismos e do valor total do lote em algar ismo e por 
ex tenso, com duas casas decimais, conforme o lance final respect ivo. 

d) No caso dos itens agrupados em lote, f inda a d isputa, a acei tação será 
para a total idade do lote, não sendo possível aceitar parte do lote, o mesmo 
ocorrendo nas demais fases de habi l i tação, adjudicação e homologação. 
e) Prazo de val idade da proposta não inferior a 60(sessenta) dias, 
contado da data da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
f) Documentos de habil i tação em original ou em cópia autent icada por 
cartório ou por servidor da Admin is t ração. 
13.4. Não será aceita oferta de mercador ias com especi f icações diferentes 
das indicadas no Anexo I do Termo de Referência n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P , 
anexo deste Edital. 
13.5. No caso de divergência entre o valor unitário e o valor total , 
prevalecerá o unitário. 

13.6. Para garantir a integridade da documentação e da proposta, 
recomenda-se que contenham índice e folhas numeradas e t imbradas com o 
nome, logotipo ou logomarca da licitante. 

13.7. A proposta apresentada em desacordo com este Edital será 
desclassi f icada. 
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14. DAS O B R I G A Ç Õ E S DA A P J U D I C A T A R I A . 

14.1. A licitante vencedora , após convocação, deverá comparecer no prazo 
de 05(cinco) dias úteis seguintes para assinatura da Ata de Registro de 
Preço, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 

14.1.1. Em caso de licitante fora do Estado a A R P poderá ser enviada para 
assinatura (com reconhecimento de f irma) pelos Correios, a não devolução 
da Ata assinada no prazo est ipulado ensejará a apl icação de penal idade 
conforme a r t . 7 o da lei n. 10 .520/00 . 

14.2. Ass inada e publ icada a A R P , a licitante vencedora obr iga-se a: 
a) Executar o objeto, observada as condições est ipuladas neste Edital, no 
Termo de Referência n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P , na proposta e na Ata de 
Registro de Preços. 

15. DAS S A N Ç Õ E S . 

15.1. Nos termos do art. 7 o da Lei n° 10 .520 /2002, f icará impedida de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 o desta Lei , pelo prazo de 
até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no 
contrato e das demais cominações legais, a licitante que: 

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços/Cont ra to , quando convocada 
dentro do prazo de val idade de sua proposta; 
b) Não retirar a nota de empenho , quando convocada dentro do prazo de 
vigência da A ta ; 
c) Apresentar documentação fa lsa; 
e) Deixar de apresentar documentos exigidos para o cer tame; 
f) Retardar, falhar ou fraudar a execução da obr igação assumida ; 
g) Não mantiver a proposta ; 
h) Compor tar -se de modo inidôneo ou cometer fraude f iscal. 
15.2. Em caso de atraso e /ou inadimplência total ou parcial do contrato, a 
empresa contratada, estará sujeita às seguintes penal idades, previstas no 
artigo 86 e 87 da Lei n° 8 .666/93 e o Decreto n. 5 .450/05 , garantida a 
prévia de fesa: 

a) Advertência: 
a . l ) Advertência pelo não cumpr imento de Cláusula Contratual , desde que 
não interfira no andamento normal do serviço ou sua conclusão e não traga 
prejuízos econômicos e funcionais a este Órgão ; 
b) Multa: 
b . l ) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato a cada 
reincidência do motivo determinante da apl icação da penal idade de 
adver tênc ia ; 
b.2) De 2% (dois por cento) ao dia até o limite de 2 0 % (vinte por cento) 
sobre o valor das mercador ias nos casos de atraso injustif icado de até 05 
dias nos prazos de : 
I. Na entrega do objeto l ic i tado; 
II. Na mon tagem; 
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III. Na substi tuição do objeto l ici tado; 
IV. Na prestação dos serviços de assistência técn ica ; 
b.3) De 2% (dois por cento) ao dia até o limite máx imo de 2 0 % , sobre o 
valor total da obr igação pendente, nos casos de atraso e /ou recusa 
injustif icada ac ima de 05 dias nos prazos d e : 

I. Na entrega do objeto l ic i tado; 
II. Na mon tagem; 
III. Na substi tuição do objeto l ici tado; 
IV. Na prestação dos serviços de assistência técn ica; 
b.4). Após o 15° dia de atraso do prazo previsto para entrega ou 
substi tuição do objeto l icitado, sem justi f icativa aceita pela Admin is t ração, o 
objeto será considerado como inexecutado; 
b.5) De 1 0 % sobre o valor total da obr igação pendente nos casos de : 
I. entrega parcial dos objetos l ic i tados; 
II. montagem parcial dos objetos l ic i tados; 
III. não substi tuição de objeto recusado ou com víc ios, desde que conf igure 
inexecução parcia l ; 
IV. entrega de material com defeito de fabr icação, danif icado e /ou 
incompleto; 
V. outras hipóteses inexecução parcial do C O N T R A T O ; 
b.6) De 2 0 % sobre o valor total do contrato nos casos de : 
I. recusa injustif icada em iniciar a entrega dos objetos l ic i tados; 
II. recusa injustif icada em montar os objetos l ic i tados; 
III. recusa injustif icada em entregar a total idade dos objetos l ic i tados; 
IV. outras hipóteses de inexecução total do C O N T R A T O ; 
c) O contratado estará sujeito ainda às seguintes sanções administrat ivas: 
c. l ) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administ ração Públ ica; 
c.2) Suspensão temporár ia de participar de l icitações e impedimento de 
contratar com o Poder Judic iár io; 
d) A apl icação das penal idades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte do contratante, na forma da lei. 
15.3. Previamente à apl icação das sanções previstas nos subitens 
anter iores, será facultada a defesa da adjudicatár ia no respect ivo processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva int imação, 
conforme disposto no § 2 o do artigo 87 da Lei n° 8 .666 /93 . 
15.4. O valor da multa apl icada deverá ser recolhido no Setor Financeiro do 
T J M T , no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da not i f icação, ou será 
descontado por ocasião do pagamento efetuado pelo T J M T , podendo, a inda, 
ser cobrada judic ia lmente. 

15.5. As multas e outras penal idades somente poderão ser re levadas, pelo 
contratante, nos casos de força maior dev idamente comprovados por 
escrito e para os quais não tenha dado causa a contratada. 
15.6. A contratada deverá comunicar os fatos de força maior ao T J M T , 
dentro do prazo de 02 (dois) dias consecut ivos de sua veri f icação e 
apresentar os documentos da respect iva comprovação , em até 05 (cinco) 
dias consecut ivos a partir da data de sua ocorrênc ia, sob pena de não 
serem considerados. 
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15.7. O T J M T , no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecut ivos, 
contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar 
ou recusar a alegação de fatos de força maior. 
15.8. As penal idades porventura apl icadas, serão obr igator iamente 
registradas no site T J / M T , e no caso de suspensão de licitar, o licitante será 
descredenciado por igual período. 
15.9. Serão publ icadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as 
sanções administrat ivas previstas no subi tem 15.2, c, d, deste Edital, 
inclusive a reabil i tação perante a Adminis t ração Públ ica. 

15.10. O possível órgão aderente à A R P será o responsável pelas sanções 
administrat ivas aplicáveis ao fornecedor, inclusive apl icação da pena 
prevista nesta A R P , de acordo com o que preceitua a Lei n° 10 .520/02 , n° 
8 .666/93 e pelos Decretos n° 3 .931 /01 , n° 3 .555/00. 

16. DO M O D O DE E N T R E G A , DO PRAZO DE E N T R E G A E DO 
R E C E B I M E N T O . 

16.1. Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Material e 
Patr imônio, si tuado no Almoxar i fado do DMP - Avenida Fernando Corrêa da 
Cos ta , n. 6960, Bairro São José , CEP 78 .080-535 , no período das 8h às 12h 
e das 14h às 18h; 
16.1.1. Em caso de mudança de endereço de ent rega, será informado 
antec ipadamente, junto ao empenho ou no ato do agendamento da entrega 
dos mater iais; 
16.2. A entrega deverá ser mediante agendamento de data e hora, por 
meio dos fones: 065 -3617-3790 /3788 , no período das 8h às 12h e das 14h 
às 18h; 
16.3. O agendamento deverá ser feito com o Fiscal do contrato cuja 
presença é indispensável , sob pena de não recebimento dos materiais. 
16.4. A entrega provisória será para efeito de verif icação de conformidade 
do produto, e nos casos de estarem danif icados ou com a embalagem 
v io lada, o fiscal do contrato poderá suspender o recebimento e devolver os 
produtos de imediato; 
16.5. Na entrega ou quando os equipamentos forem levados para 
conferência no DMP os mesmos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal 
de venda. O documento fiscal deverá conter as especi f icações dos objetos 
entregues, contendo a marca e respectivos números de sér ie; 

16.5.1. Na hipótese de entrega nas Comarcas do anexo II, deverá o 
fornecedor apresentar o comprovante de recebimento e /ou instalação dos 
materiais, dev idamente atestada pelo Gestor responsável pela Comarca . 
16.5.2. O fornecimento dos materiais de instalação, t ransporte, a l imentação 
e estadia dos funcionários da contratada serão custeados pela Cont ra tada; 
16.5.3. Os serviços de manutenção real izado nos 02 (dois) últ imos meses 
do prazo de garantia total , terão prazo de 90 (noventa dias) de garantia dos 
serviços prestados; 
16.5.4. Em caso de substi tuição de materiais, os mesmos terão o prazo de 
garantia renovada integralmente, a contar da data da entrega e instalação 
dos mesmos ; 
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16.6. Os produtos, marcas e modelos especif icados na Proposta Comercia l 
definit iva da vencedora do Pregão, deverão ser exatamente os mesmos a 
serem fornecidos durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 
16.7. S e , por motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecedor julgar 
necessário solicitar a troca de algum produto na vigência da Ata de Registro 
de Preço, deverá apresentar justif icativa formal e documentação que 
comprove tal fato ao Órgão Gestor do Registro de Preço. 
16.8. Entende-se por "mot ivo de força maior ou caso fortui to": ocorrência 
de fato inevi tável , imprevisto e alheio à vontade do fornecedor, que impeça 
o fornecimento do produto registrado na A T A , como , por exemplo , produto 
que deixou de ser fabr icado, ou incapacidade do fabricante produzi- lo na 
quant idade e prazo necessár io , a retirada do fabricante do mercado 
fornecedor. 

16.9. Desde que a f inal idade e as característ icas do novo produto sejam 
semelhantes ou melhores que as do produto anterior, e não havendo 
alteração no preço, e somente após concordância expressa do Órgão 
Gestor , poderá ocorrer a t roca. 

16.10. Entende-se por "produto seme lhan te " o produto que é da mesma 
espécie, qual idade, natureza ou fo rma, em relação ao produto registrado na 
ATA . 
16.11. Os materiais serão aval iados com o escopo de verif icar sua 
conformidade quanto à qual idade descri ta no presente Termo de Referência, 
reservado ao Fiscal do Contrato rejeitar, no todo ou em parte, a entrega dos 
bens, caso seja veri f icado a lguma desconformidade técnica ou documenta l 
(nota fiscal preenchida em desacordo com o Edital e Ata de Registro de 
Preços) . 

16.12. Quando do recebimento provisório dos materiais empenhados , se 
após as devidas veri f icações a equipe do Departamento de Material e 
Patr imônio e /ou fiscal do contrato, constatar que o(s) item(s) não 
atende(em) as exigências do Edital , a contratada será NOTIF ICADA para 
realizar a retirada no prazo máximo de 48 horas ou a depender da 
quant idade a ser ent regue, os materiais nem serão recebidos. Após esse 
prazo, o Tr ibunal de Just iça não se responsabi l izará pela guarda e quaisquer 
outros encargos provenientes de casos fortuitos ou força maior. 

16.13. Os materiais serão recebidos, conforme os art igos 73 a 76 da Lei n. 
8 .666 /93 , da seguinte fo rma: 
• P R O V I S O R I A M E N T E , no ato da entrega do objeto, para efeito de 
posterior veri f icação da conformidade do produto com as especi f icações 
constantes do Termo de Referênc ia ; 
• DEF IN IT IVAMENTE, após a veri f icação da quant idade exigida neste 
Termo de Referência, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório (prazo este se o material est iver em conformidade com o Edital , 
podendo ser maior a depender da quant idade dos materiais a serem 
entregues ou necessidade auxíl io técn ico) , mediante atesto na nota f iscal , 
após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se 
ver i f iquem defeitos ou imperfeições. 
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16.14. Caso sejam constatadas inadequações, falhas ou incorreções no 
fornecimento do objeto fica a adjudicatária obr igada a efetuar as correções 
necessár ias, sem ônus para o Tr ibunal . 
16.15. O recebimento provisório ou definit ivo não exclui a responsabi l idade 
civil e penal da adjudicatár ia. 
16.16. Será fiscal da ARP para o Tr ibunal de Just iça o Senhor 
CLAINILTON AGUIAR LEITE, matrícula 25309, e como fiscal subst i tuto, a 
servidora MARCILENE MELLO REIS J U N Q U E I R A , Diretora do 
Departamento de Material e Patr imônio. 

16.17. Se o produto registrado ficar retido na Secretar ia de Fazenda do 
Estado de Mato Grosso em virtude da Nota fiscal é de inteira 
responsabi l idade do licitante a l iberação da mercadoria bem como a 
sol icitação de prorrogação do prazo de entrega em tempo hábi l . 

17. DO P A G A M E N T O . 

17.1. O pagamento será efetuado somente após o aceite definit ivo dos 
equipamentos pelo Fiscal do Cont ra to ; 
17.2. O licitante vencedor deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 
(de acordo com legislação da S E F A Z - M T ) , e deverá estar acompanhada das 
Cert idões de FGTS, INSS e Cert idões Negativas de Débi tos: Federa l , 
Estadual , Municipal e junto a Just iça Trabalh is ta, dentro do prazo de 
val idade, onde serão conferidos e recebidos; 

17.3. O documento fiscal deverá obr igator iamente conter as especif icações 
dos objetos entregues constando a marca de cada um deles e respectivos 
números de sér ies. Em campo complementar na Nota Fiscal, deverá ser 
informado o número de Nota de Empenho , C ó d i g o / N o m e do Banco, 
Código da Agênc ia , Conta Corrente para depósito do pagamento em 
nome da contratada e nome do Fiscal do Contrato; 

17.4. Caso constatado a lguma irregularidade na nota f iscal / fatura, esta 
deverá ser devolvida ao fornecedor, para as necessárias correções, com as 
informações que mot ivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação; 
17.5. Será feita a retenção do ISS para os serviços, conforme legislação 
pert inente; 
17.6. Nenhum pagamento deverá ser efetuado à empresa contratada, 
enquanto pendente de l iquidação qualquer obr igação. Esse fato não será 
gerador de direito a reajustamento de preços ou a atual ização monetár ia ; 
17.7. A critério do C O N T R A T A N T E poderão ser uti l izados os pagamentos 
devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações a 
terceiros, ou outras de responsabi l idade da C O N T R A T A D A . 
17.8. Não haverá, sob hipótese a lguma, pagamento antecipado. 
17.9. Cumpr idas as obr igações contratuais dispostas neste instrumento e 
no edital da l ici tação, o pagamento será efetuado pelo Tr ibunal de Justiça 
de Mato Grosso (contratante). 
17.10. O pagamento será efet ivado por meio de emissão de Ordem 
bancár ia. 
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17.10.1. No momento da ent rega, os materiais deverão estar 
acompanhados da Nota Fiscal de V e n d a , bem como das Cert idões de FGTS, 
INSS e Cert idões Negat ivas de Débi tos: Federa l , Estadual , Municipal e 
Trabalhista dentro do prazo de val idade. O documento fiscal deverá conter 
as especi f icações dos objetos ent regues, inclusive a marca do mater ia l , bem 
como os números de sér ie, conforme o caso. 

17.11. As empresas do Estado de Mato Grosso que não t iverem 
cadastradas as Notas Fiscais eletrônicas deverão apresentar comprovante 
de Nota Fiscal de vendas para Órgão Públ ico. 

17.12. Apresentada a Nota Fiscal de V e n d a , caberá o Fiscal da Ata de 
Registro de Preço atestá- la , nos termos do Te rmo de Referênc ia, 
encaminhando-a ao depar tamento responsável pelo pagamento . 
17.13. As Notas Fiscais apresentadas em desacordo com o estabelecido 
neste Edital serão devolvidas à contratada, que terá o prazo máximo de 15 
(quinze) dias para regular ização, cor rendo, nesse caso, o prazo est ipulado 
para pagamento , somente a partir da completa regular ização. 

18. DO REAJUSTE E REVISÃO DE P R E Ç O . 

18.1. E vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) 
meses , a contar da data de apresentação da proposta, exceto por força de 
legislação ulterior que assim o permi ta. 
18.2. Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o 
objeto, inclusive tr ibutos, f retes, entrega da publ icação e qualquer 
incidência de seguros , se houver. 
18.3. A revisão negociada de valores, para cima ou para baixo, poderá 
ocorrer de oficio ou a pedido do licitante signatár io, nas seguintes 
condições: 

a) Para c ima, v isando manter o equilíbrio econômico- f inancei ro inicial da 
proposta, nos termos do artigo 65, inciso II, Al ínea "b " e §5°, da Lei n° 
8 .666 /93 , desde que demonst rada por meio de planilhas de preços, cópias 
de notas fiscais que demons t rem, por parte do fornecedor dos serv iços, 
al teração substancial nos preços prat icados no mercado, por mot ivo de fato 
superveniente ou de difícil prev isão; 

b) Para baixo, quando a Adminis t ração verif icar que o preço registrado 
encontra-se substancia lmente superior ao prat icado no mercado ; 

18.4. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço prat icado no 
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os 
fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores prat icados 
pelo mercado. 

18.4.1. Os fornecedores que não acei tarem reduzir seus preços aos valores 
prat icados pelo mercado serão l iberados do compromisso assumido , sem 
apl icação de penal idade. 

18.4.2 A ordem de classif icação dos fornecedores que acei tarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado observará a classif icação or iginal. 
18.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o fornecedor não puder cumprir o compromisso , o órgão gerenciador 
poderá : 

Tribunal de Justiça 

M A T O GROSSO 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 - Fax.: (65)3617-3727 

19 

mailto:licitacao@tjmt.jus.br


Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo - Gerência Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br 

Pregão Eletrônico n. 50/2015-SRP - CIA 0094178-36.2015.8.11.0000 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornec imento, e sem apl icação da penal idade se 
conf i rmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e 
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 
18.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas 
cabíveis para obtenção da contratação mais vanta josa. 
18.7. Não será aceita como justif icativa para o reequilíbrio econômico 
f inanceiro apenas a variação cambial do dólar, será necessário comprovar 
sua aquisição em dólar e o preço equivalente na época da proposta e o 
preço atual solicitado por meio de cópias de notas f iscais. 

18.8. A ordem de classif icação dos fornecedores que acei tarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classif icação original. 
18.9. Na hipótese de não-comprovação (Notas Fiscais de aquisição de 
matér ias-pr imas, listas de preços de fabr icante, entre outros) e caso a 
empresa não mantenha o compromisso assumido, será apl icada a 
penal idade correspondente à inexecução parcial ou total conforme o caso. 
18.10. Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior à 
média daqueles apurados pelo T R I B U N A L , para o objeto pesquisado. 

19. DO V A L O R ESTIMADO DA C O N T R A T A Ç Ã O E D O T A Ç Ã O 
O R Ç A M E N T Á R I A . 

19.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta l ici tação, 
correrão à conta dos recursos do Tr ibunal de Just iça, Fonte 100, ou do 
Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS , Fonte 240, no Elemento de 
Despesa 4490-52. 

20. DA I M P U G N A Ç Ã O AO EDITAL E DO PEDIDO DE 
E S C L A R E C I M E N T O . 

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital deste Pregão, 
aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da abertura da sessão 
públ ica, apontando o site www.comprasqovernamenta is .aov .br , de 
forma clara e objetiva as falhas e /ou irregularidades que entendem viciarem 
o Edital , via e-mai l no l ici tacao@tjmt. jus.br ou protocol izadas no 
Protocolo-Geral do Tr ibunal de Jus t i ça /MT no mesmo prazo. 
20.1.1 Os pedidos de esclarecimento referente ao certame deverão ser 
enviadas ao (à) pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores a data 
f ixada para abertura da sessão públ ica, via e-mai l no 
l ici tacao@tjmt. jus.br ou protocol izadas no protocolo geral do Tr ibunal de 
Jus t i ça /MT no mesmo prazo. 
20.1.2 Caberá ao (à) pregoeiro (a) decidir sobre a 
in formação/esc larec imento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
20.1.3 Qualquer modif icação no Edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publ icação em que se deu o texto or iginal, reabr indo-se o 
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prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquest ionavelmente, a 

al teração não afetar a formulação das propostas. 

20.2. Acolh ida a impugnação ao ato convocatór io, será designada nova 

data para a real ização do cer tame. 

21. DA A T A DE REGISTRO DE P R E Ç O S . 

21.1. A Ata de Registro de Preços não obriga o Tr ibunal de Just iça a f irmar 
as contratações que delas poderão advir, facul tando-se a real ização de 
licitação específ ica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
cond ições; 

21.2. O preço registrado e a indicação das respect ivas empresas 
fornecedoras serão divulgados em meio eletrônico, durante a vigência da 
Ata de Registro de Preços. 
21.3. O Tr ibunal de Just iça fará moni toramento dos preços registrados, 
podendo estes ser revistos em decorrência de eventual redução ou 
e levação, de forma a manter atual izados os valores prat icados no mercado ; 
21.4. A empresa que não puder cumprir com as obr igações assumidas, 
devido à e levação do preço de mercado, será l iberada do compromisso 
assumido caso consiga comprová- la por meio de documentos (Notas Fiscais 
de aquisição de matér ias-pr imas, listas de preços de fabr icante, entre 
out ros) ; 

21.5. A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses , 
contado da sua ass inatura; 
21.6. A assinatura da A R P está condic ionada à veri f icação de todos os 
requisitos de habil i tação da licitante vencedora . 
21.7. Na hipótese de não acei tação da justi f icativa apresentada, caso a 
empresa não mantenha o compromisso assumido , será apl icada a 
penal idade correspondente à inexecução tota l ; 

21.8. Em qualquer h ipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão 
ultrapassar os prat icados no mercado , mantendo-se a diferença percentual 
apurada entre o valor or ig inalmente constante da proposta do fornecedor e 
aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-
f inanceira. 

21.9. A simples a legação de alta do dólar não ensejará a revisão da 
equação econômico- f inance i ra ; a empresa deverá comprovar por meio de 
documentos (notas fiscais de aquis ição de matér ias-pr imas, listas de preços 
de fabr icante, entre outros) , o preço em dólar constante da proposta e o 
preço vigente no mercado ; 

21.10. Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior à 
média daqueles apurados pelo T R I B U N A L , para o objeto pesqu isado; 
21.11. E vedado efetuar acréscimos nos quanti tat ivos f ixados pela ata de 
registro de preços, inclusive o acrésc imo de que trata o § I o do art. 65 da 
Lei n. 8 .666, de 1993. 
21.12. A partir da vigência da ARP o fornecedor fica obr igado a cumprir , na 
íntegra, todas as condições estabelec idas, f icando sujei to, inclusive, às 
penal idades pelo descumpr imento de qualquer de suas c láusulas; 
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21.13. A assinatura da A R P está condic ionada à veri f icação da regularidade 
fiscal da licitante vencedora ; 
21.14. É facul tado à Admin is t ração, quando a adjudicatária não assinar a 
A R P , no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra l icitante, 
obedecida a ordem de classi f icação, para ass iná- la , após comprovados os 
requisitos de habi l i tação, feita a negociação e aceita a proposta. 

21.15. A existência de preços registrados não obriga a administração a 
contratar, facul tando-se a real ização de licitação específ ica para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 
de condições. 

22. DO C A N C E L A M E N T O . 

22.1. O registro do fornecedor será cancelado quando : 
a) Descumpri r as condições da ata de registro de preços. 
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Admin is t ração, sem justi f icativa acei tável . 
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles prat icados no mercado ; ou , 
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n. 
8 .666, de 1993, ou no art. 7 o da Lei n. 10.520, de 2002. 
22.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas a, 
b e d do item anterior será formal izado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
22.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumpr imento da a ta , dev idamente comprovados e just i f icados: 

a) Por razão de interesse públ ico; o u , 
b) A pedido do fornecedor. 

23. DA UTIL IZAÇÃO DA A T A DE REGISTRO DE P R E Ç O S POR O U T R O 
Ó R G Ã O OU ENTIDADE NÃO PARTIC IPANTE. 

23.1. Poderá uti l izar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou 
ent idade da Administ ração que não tenha part icipado deste cer tame, 
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e, respei tadas, no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei n. 8 .666 /93 , e no Decreto n. 7 .892 /2013 , 
relativa à uti l ização do Sistema de Registro de Preços. 
23.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelec idas, optar pela acei tação ou não, a 
órgão ou ent idade que não tenha part icipado do cer tame licitatório, desde 
que este fornecimento não prejudique as obr igações anter iormente 
assumidas. 
23.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo 
não poderão exceder, por órgão ou ent idade, a cem por cento dos 
quanti tat ivos dos itens do instrumento convocatór io e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos part icipantes. 
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23.4. O quantitat ivo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na total idade, ao quíntuplo do quantitat ivo de 
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 
e órgãos part ic ipantes, independente do número de órgãos não 
part icipantes que ader i rem. 

24. DAS D ISPOSIÇÕES FINAIS. 

24.1. Todas as referências de tempo no Edital , no aviso e durante a sessão 
pública observarão obr igator iamente o horário de Bras í l i a /DF e, dessa 
fo rma, serão registradas no s istema eletrônico e na documentação relativa 
ao cer tame. 

24.2. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela 
elaboração de proposta, apresentação de documentos relativos a esta 
licitação ou part icipação na sessão públ ica. 
24.3. A indicação do lance vencedor , a classif icação dos lances 
apresentados e demais informações relativas à sessão pública deste pregão 
constarão de ata divulgada no s istema eletrônico. 

24.4. Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei n. 
8 .666 /93 , este Edital , seus Anexos e a proposta da adjudicatária serão 
partes integrantes dessa A R P . 
24.5. Ap l icam-se a esta l ici tação, subsid iar iamente, a Lei n. 8 .078/90 -
Código de Proteção e Defesa do Consumidor , e demais normas legais 
pert inentes. 
24.6. Consul tas poderão ser formuladas pelo e-mail: 
licitacao(ô)timt.ius.br 
24.7. Toda comunicação oficial ocorrerá por fax, e-mai l ou por publ icação, 
nos termos da legislação. 
24.8. Essa licitação poderá ser revogada por razões de interesse públ ico, ou 
ainda anulada por a lguma i legalidade desde que , mot ivada nos autos, sendo 
concedido prazo para a defesa dos interessados. 

25. DOS A N E X O S 

25.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos : 
Anexo I - Te rmo de Referência n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P . 
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços. 

Anexo III - Modelo Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes. 
Anexo IV - Modelo de Declaração nos termos do inciso XXXII I , art. 7 o da 
Const i tuição Federal . 
Anexo V - Modelo de declaração de cumpr imentos das resoluções n. 
0 7 / 0 5 , 09 /05 e 21 /06 - C N J . 
Anexo VI - Declaração de não enquadramento no art. 3 o , §4°, da LC n. 
123/06 e LC 147/2014. 
Anexo VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
Anexo VII I- Minuta da Ata de Registro de Preço. 
A N E X O IX - A n e x o de Termo de Garantia 
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Anexo X- Te rmo de Classi f icação- Cadastro de Reserva em consonância 
com art.11 do Decreto n.7892/2013 

26. DO F O R O . 

26.1. Fica eleito o Foro de Cu iabá /MT para dirimir quaisquer controvérsias 
advindas deste Edital , que não puderem ser resolvidas pela via 
administrat iva, com renúncia de qualquer outro, por mais privi legiado que 
seja. 

Cu iabá-MT, 25 de agosto de 2015. 

LARISSA MICAELE B R A N D Ã O 
Gerente Setorial de Lici tação, em substi tuição legal. 

Ciente: 
M A R L U C E PEIXOTO DE ASSIS 
Coordenadora Administrat iva 
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A N E X O I 

T E R M O DE REFERÊNCIA n . 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P . 

A . O B J E T O : 
Aquis ição de materiais permanentes - C A R R I N H O (02 R O D A S ) , 
CADEIRA DE R O D A S , RELÓGIO P R O T O C O L A D O R E L E T R Ô N I C O , 
W E B C A M , Q U A D R O M U R A L , LEITOR Ó P T I C O , L IQÜIDIF ICADOR e 
M A C A HOSPITALAR- por meio de procedimento licitatório na modal idade 
de S istema de Registro de Preços. A contratação contempla os materiais 
conforme constantes deste Te rmo de Referência e seus anexos. 

B. JUSTIF ICATIVA: 
1. Tra ta-se de aquisição de materiais permanentes que v isam das 
Comarcas , Juizados Especia is, Ju izados Especiais Ambienta is - J U V A M , 
Comarcas , Secretar ias do Tr ibunal de Just iça e Gabinetes dos 
Desembargadores , sendo que os itens Carr inho 02 rodas, Relógio 
Protocolador, W e b c a m , leitor ópt ico e quadro mural garant irão a eficiente 
prestação jur isdic ional , e os itens cadeira de rodas, maca e l iqüidif icador 
proporcionarão um ambiente hígido ao servidor públ ico, e atendimento ao 
jur isd ic ionado, sendo o fiscal do contrato o servidor Anal ista Judiciár io 
CLAINILTON AGUIAR LEITE (Matr ícula: 25309) , e como fiscal subst i tuto, 
a servidora Marci lene Mello Reis Junquei ra , Diretora do Departamento 
de Material e Patr imônio. 

C - C O N D I Ç Õ E S D E G A R A N T I A E / O U ASSISTÊNCIA TÉCNICA D O 
O B J E T O : 
1. Entregar os cert i f icados de garantia juntamente com os objetos para os 
produtos que assim o ex ig i rem; 
2. A assistência técn ica, quando necessár ia , fa r -se-á no local onde estiver 
instalado o equ ipamento , sendo de responsabi l idade do licitante contratado 
a sua retirada e a devolução nos respect ivos locais caso haja necessidade 
do conserto fora do local , correndo às suas expensas o transporte. 

3. Informar a retirada do material objeto de assistência técnica ao Fiscal e 
ao Depar tamento de Material e Patr imônio - D M P . 
4. Durante o prazo de garantia dos mater iais, estabelecida em 01 (um) 
ano para os itens 4,5 e 8; de 02 (dois) anos para os itens 1,3 e 7; de 
03 (três) anos para o item 6; de 05 (cinco) anos para o item 02 - o 
Fornecedor ou sua Assistência Técn ica credenciada prestará os serviços de 
assistência técnica aos equipamentos adquir idos, com ajustes, reparos 
necessár ios e manutenção corret iva dos respect ivos equ ipamentos , cujas 
despesas correrão por sua con ta ; 
5. Constatada a necessidade de substi tuição do equipamento defei tuoso, o 
fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para a ret i rada. 
6. Após o recolhimento do equipamento ou material defe i tuoso, 
providenciar a troca no prazo de 15 (quinze) dias. 
7. A contratada fica obr igada - durante o período de garantia e em caso de 
necessidade de substi tuição de produtos e /ou componentes que não mais 
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existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabr icação em razão 
de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro mot ivo, o fabricante não 
mais o produza - a proceder à substi tuição por produtos e /ou componentes 
tecnologicamente equivalentes ou super iores. 

8. A substi tuição de um produto /equ ipamento , nos casos referidos ac ima, 
estará condic ionada a autor ização do Presidente do Tr ibunal de Just iça. 
9. Em caso de danif icação estrutural (parede, portas, ca lçada, etc) durante 
a entrega e /ou instalação de mater iais, é de responsabi l idade do contratado 
a integral reparação e l impeza do local onde fora instalado e entregue. 

D - D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A : 
1. A escolha da dotação orçamentár ia constará na Ata de Registro de Preço. 

E - EXIGÊNCIAS HABIL ITATÓRIAS: 
A empresa deverá cumprir com os artigos 27 a 33 da Lei n° 8 .666 /93 , 
bem como : 
• Ato consti tut ivo, dev idamente inscrito, no caso de sociedades civis, 
acompanhado da documentação de eleição de seus administradores e da 
prova de consti tuição da diretoria em exercíc io, e, no caso de sociedades 
comercia is, estatuto ou contrato socia l , dev idamente registrado na Junta 
Comerc ia l , acompanhado da(s) últ ima(s) al teração(ções) referente(s) ao 
objeto e à administração da empresa ou a últ ima alteração conso l idada; 

• Registro comercial em caso de empresa individual; 
• Decreto de autor ização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autor ização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente , quando a atividade 
assim o exigir; 
• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ) ; 
• Atuar no ramo pert inente ao objeto da l ici tação, tendo como atividade 
aquela compatível com os materiais descri tos no anexo I; 
• Não ter sido declarada inidônea por qualquer órgão da administração 
públ ica, devendo apresentar prova de regular idade com os seguintes 
Órgãos : Secretar ia da Receita Federal (SRF) , com a Procuradoria da 
Fazenda Nacional (PGFN) ; com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou 
outra prova equivalente, na forma da le i ; e com a Fazenda Munic ipal , 
relativo à sede da l icitante; 
• Prova de regular idade de débito para com o Fundo de Garant ia por 
Tempo de Serviço (FGTS) ; 
• Prova de regular idade de débito para com o Sistema de Segur idade 
Social ( INSS) ; 
• Não estar sob falência, concurso de credores, d issolução, l iquidação, 
consórcio de empresas, e não ser contro ladora, col igada ou subsidiária 
entre s i ; 
• Prova de inexistência de débitos inadimpl idos perante a Justiça do 
Traba lho, mediante a apresentação de cert idão negat iva; 
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• Declarar, no momento da celebração do contrato, que está p lenamente 
habil i tada à assunção dos encargos contratuais e assumir o compromisso de 
manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 
habil i tação e de qual i f icação exigidas no cer tame; 

• Comprovação de qual i f icação econômico- f inancei ra (art. 31 da Lei 
8 .666 /93) , por meio de cert idão negat iva de falência ou concordata 
expedida pelo distr ibuidor da sede da pessoa jur íd ica, ou de execução 
patr imonial , expedida no domicí l io da pessoa f ís ica; 

• Comprovação de capaci tação Técnica (Art. 30 da Lei 8 .666 /93) , 
demonst rando por meio de atestado de capacidade técn ica, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou pr ivado, que comprove que a licitante 
tenha executado serviços de característ icas semelhantes aos descrito neste 
Termo de Referênc ia; 

• Apresentar documento ou certif icado que ateste a fabricação dos 
materiais - m a d e i r a - constante nos itens 2, 6 e 7, conforme 
critérios de sustentabi l idade, estão amparadas no art. 3° , IV, 
parágrafo 4°. C, I I e art. 17, A, da Resolução 2 0 1 / 2 0 1 5 / C N J e art. 
4° do Decreto 7 7 4 6 / 2 0 1 2 ; 

F - DA A M O S T R A 
1. Poderá ser exigida amostra do produto cotado, cujo prazo máximo para o 
recebimento será de 05 (cinco) dias, contadas a partir da sol icitação feita 
pelo pregoeiro, objet ivando a aval iação do atendimento das especi f icações 
técnicas tanto pela área sol ici tante, quanto pelo Fiscal do Contrato, a fim de 
verif icar as característ icas do mater ia l ; 

2. Caso haja a sol ici tação do Pregoeiro, o licitante provisor iamente 
classif icado em primeiro lugar deverá apresentar amostras para os i tens, 
objet ivando o confronto dos materiais cotados com as característ icas 
estabelecidas no Anexo I - Especi f icações Técn icas , a serem entregues em 
até 05 (Cinco) dias, em local indicado pelo Pregoeiro ou o responsável pela 
área sol ici tante, com agendamento da data e horário de entrega no período 
das 8h às 12hs e das 14 às 18h , ; 

3. A amostra deverá estar dev idamente identif icada com o nome do licitante, 
conter os respect ivos prospectos e manuais , se for o caso , e dispor na 
emba lagem de informações quanto às suas característ icas, tais como data 
de fabr icação, prazo de val idade, quant idade do produto, sua marca , número 
de referência, código do produto e modelo . 

4. Os exemplares colocados à disposição da Administ ração serão tratados 
como protót ipos, podendo ser manuseados , desmontados ou instalados pela 
equipe técnica responsável pela anál ise, bem como conectados a 
equipamentos e submet idos aos testes necessár ios. 
5. Os licitantes deverão colocar à disposição da Adminis t ração todas as 
condições indispensáveis à real ização de testes e fornecer, sem ônus , os 
manuais impressos em língua por tuguesa, necessár ios ao seu perfeito 
manuse io , quando for o caso. 
6. Os critérios adotados para anál ise e posterior aprovação das amostras 
são : 
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- análise de conformidade com as especi f icações do Anexo I; 
- anál ise de qual idade de materiais similares uti l izados para a fabricação dos 
produtos; 
- análise de acabamento . As amostras deverão apresentar aparência 
homogênea , com superfícies l isas, sem riscos ou bolhas. 
7. As amostras serão anal isadas pela área sol ici tante, que emitirá parecer 
acerca da conformidade com as exigências deste Termo de Referência. 
8. A não apresentação ou reprovação da amostra desclassif ica o licitante. 
9. É facultado aos demais licitantes o direito de acompanhar todos os 
procedimentos relativos à entrega e inspeção das amostras. 
10. Para a presente contratação, entende-se o termo amostra como sendo 
um exemplar completo de bens constantes deste Termo de Referência, 
construído com materiais novos, seguindo exatamente as especif icações 
constantes do presente Termo de Referência, com o fim de ser anal isado 
quanto à conformidade com o especi f icado. 

11. Os protótipos poderão ser manuseados , desmontados e verif icados 
deta lhadamente, retornando ao proponente no estado que se encontrar após 
a veri f icação por parte do Fiscal dos autos, sem ônus para o Contratante, 
para comprovação do atendimento das especi f icações. Deve-se garantir que 
a entrega será realizada nas mesmas característ icas do que foi 
disponibi l izado para anál ise, sendo ass im, os protótipos devem reunir 
condições de veri f icação de todos os e lementos específ icos ou de conjuntos 
compostos que const i tuem os produtos ofertados. 

G - PRAZO DE E X E C U Ç Ã O : 
1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias 
após o recebimento da Nota de Empenho . 

H - P R E S T A Ç Ã O DO SERVIÇO: 
1. Os materiais deverão ser entregues no Departamento de Material e 
Patr imônio, si tuado no Almoxar i fado do DMP - Avenida Fernando Corrêa da 
Cos ta , n. 6960, Bairro São José , CEP 78 .080-535, no período das 8h às 12hs 
e das 14 às 18h; 
2. A entrega deverá ser mediante agendamento de data e hora, por meio 
dos fones: 065 -3617-3790 /3788 , no período das 8h às 12hs e das 14 às 
18h; 
3. O agendamento deverá ser feito com o Fiscal do contrato cuja presença é 
indispensável , sob pena de não recebimento dos mater iais; 
4. A entrega provisória será para efeito de verif icação de conformidade do 
produto, e nos casos de estarem danif icados ou com a embalagem vio lada, 
o fiscal do contrato poderá suspender o recebimento e devolver os produtos 
de imediato. 
5. O licitante vencedor deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica - DANFE (de 
acordo com legislação da S E F A Z - M T ) , e deverá estar acompanhada das 
Cert idões de F G T S , INSS e Cert idões Negativas de Débi tos: Federa l , 
Estadual , Municipal e junto a Just iça Trabalh is ta , dentro do prazo de 
val idade, onde serão confer idos e recebidos; 
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6. O documento fiscal deverá obr igator iamente conter as especi f icações dos 
objetos entregues constando a marca de cada um deles e respectivos 
números de sér ies. Em campo complementar na Nota Fiscal , deverá ser 
informado o número de Nota de Empenho , C ó d i g o / N o m e do Banco , 
Código da Agênc ia , Conta Corrente para depósito do pagamento em 
nome da contratada e nome do Fiscal do Contrato; 

7. Em caso de mudança de endereço de ent rega, será informado 
antec ipadamente, junto ao empenho ou no ato do agendamento da entrega 
dos mater iais; 

8. A condução dos serviços deverá estar de acordo com as normas de 
regulamentação da Segurança do Traba lho ; 
9. Não transferir para ou t rem, no todo ou em parte, os serviços contratados 
sem prévia e expressa anuência do Contratante. 
10. O fornecimento dos materiais de instalação, t ransporte, a l imentação e 
estadia dos funcionários da contratada serão custeados pela Cont ra tada; 
11. Os serviços de manutenção real izado nos 02 (dois) últ imos meses do 
prazo de garantia total , terão prazo de 90 (noventa dias) de garant ia dos 
serviços prestados; 
12. Em caso de subst i tuição de mater iais, os mesmos terão o prazo de 
garantia renovada integralmente, a contar da data da entrega e instalação 
dos mesmos ; 

I - M O D O DE R E C E B I M E N T O / A C E I T E : 
1. Os materiais serão aval iados com o escopo de verif icar sua conformidade 
quanto à qual idade descrita no presente Termo de Referência, reservado ao 
Fiscal do Contrato rejeitar, no todo ou em parte, a entrega dos bens, caso 
seja verif icado a lguma desconformidade técnica ou documenta l (nota fiscal 
preenchida em desacordo com o Edital e Ata de Registro de Preços) . 

2. Quando do recebimento provisório dos materiais empenhados , se após as 
devidas veri f icações a equipe do Depar tamento de Material e Patr imônio 
e /ou fiscal do contrato, constatar que o(s) i tem(s) não atende(em) as 
exigências do Edital , a contratada será NOTIF ICADA para realizar a retirada 
no prazo máximo de 48 horas ou a depender da quant idade a ser ent regue, 
os materiais nem serão recebidos. Após esse prazo, o Tr ibunal de Just iça 
não se responsabi l izará pela guarda e quaisquer outros encargos 
provenientes de casos fortuitos ou força maior. 

3. Os materiais serão recebidos, conforme os art igos 73 a 76 da Lei n. 
8 .666 /93 , da seguinte fo rma: 
• P R O V I S O R I A M E N T E , no ato da entrega do objeto, para efeito de 
posterior veri f icação da conformidade do produto com as especi f icações 
constantes do Te rmo de Referênc ia ; 

• DEF IN IT IVAMENTE, após a veri f icação da quant idade exigida neste 
Te rmo de Referência, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório (prazo este se o material est iver em conformidade com o Edital , 
podendo ser maior a depender da quant idade dos materiais a serem 
entregues ou necessidade auxíl io técn ico) , mediante atesto na nota f iscal , 
após comprovada a adequação aos termos contratuais e desde que não se 
ver i f iquem defeitos ou imperfe ições. 
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4. A entrega de materiais com Nota Fiscal de valor ac ima de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), deverão ser recebidos pelo Fiscal e 
acompanhado pela Comissão Permanente de Recebimento de Mater ial , 
designada pelas Portarias n. 4 5 8 / 2 0 1 3 - C . A D M e 4 5 7 / 2 0 1 3 - C . D M , atestando 
a Nota Fiscal em conjunto com o Fiscal do Contrato. 

J - M O D O DE P A G A M E N T O : 
1. O pagamento será efetuado somente após o aceite definitivo dos 
equipamentos pelo Fiscal do Cont ra to ; 
2. Na entrega ou quando os equipamentos forem levados para conferência 
no DMP os mesmos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal de venda. 
O documento fiscal deverá conter as especi f icações dos objetos entregues, 
contendo a marca e respectivos números de sér ie; 
3. Na hipótese de entrega nas Comarcas do anexo II, deverá o fornecedor 
apresentar o comprovante de recebimento e /ou instalação dos materiais, 
dev idamente atestada pelo Gestor responsável pela Comarca . 

4. Apresentada a Nota Fiscal eletrônica de Venda caberá ao Fiscal do 
Contrato e o DMP atestá- la , nos termos do Item M O D O DE ENTREGA E 
P R E S T A Ç Ã O DO S E R V I Ç O , encaminhando-a ao Departamento do 
FUNAJURIS para pagamento ; 

K - DAS PENALIDADES S O B R E A L ICITANTE C O N T R A T A D A : 
1. A D V E R T Ê N C I A : 
1.1. Advertência pelo não cumpr imento de Cláusula Contratual , desde que 
não interfira no andamento normal do serviço ou sua conclusão e não traga 
prejuízos econômicos e funcionais a este Órgão ; 
2. M U L T A : 
2.1. De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato a cada 
reincidência do motivo determinante da apl icação da penal idade de 
adver tênc ia ; 
2.2. De 2% (dois por cento) ao dia até o limite de 2 0 % (vinte por cento) 
sobre o valor das mercador ias nos casos de atraso injustif icado de até 05 
dias nos prazos de : 
I. Na entrega do objeto l ici tado; 
II. Na mon tagem; 
III. Na substi tuição do objeto l ici tado; 
IV. Na prestação dos serviços de assistência técn ica; 
2.3. De 2% (dois por cento) ao dia até o limite máximo de 2 0 % , sobre o 

valor total da obr igação pendente, nos casos de atraso e /ou recusa 
injustif icada ac ima de 05 dias nos prazos de : 
I. Na entrega do objeto l ici tado; 
II. Na mon tagem; 
III. Na substi tuição do objeto l ici tado; 
IV. Na prestação dos serviços de assistência técn ica; 
2.3.1. Após o 15° dia de atraso do prazo previsto para entrega ou 

substi tuição do objeto l icitado, sem justi f icativa aceita pela Admin is t ração, o 
objeto será considerado como inexecutado; 
2.4. De 1 0 % sobre o valor total da obr igação pendente nos casos de : 
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I. entrega parcial dos objetos l ic i tados; 
II. montagem parcial dos objetos l ic i tados; 
III. não substi tuição de objeto recusado ou com víc ios, desde que configure 
inexecução parcia l ; 
IV. entrega de material com defeito de fabr icação, danif icado e /ou 
incompleto; 
V. outras hipóteses inexecução parcial do C O N T R A T O ; 
2.5. De 2 0 % sobre o valor total do contrato nos casos de : 

I. recusa injustif icada em iniciar a entrega dos objetos l ic i tados; 
II. recusa injustif icada em montar os objetos l ic i tados; 
III. recusa injustif icada em entregar a total idade dos objetos l ic i tados; 
IV. outras hipóteses de inexecução total do C O N T R A T O ; 
2.6. O contratado estará sujeito ainda às seguintes sanções 
administrat ivas: 
I - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis t ração 
Públ ica; 
II - Suspensão temporár ia de participar de l icitações e impedimento de 
contratar com o Poder Judic iár io; 
2.7 - A apl icação das penal idades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte do contratante, na forma da lei. 

L - O B R I G A Ç Õ E S DO LICITANTE V E N C E D O R : 
1. Entregar os materiais do A N E X O - I , conforme descr ição do Item M O D O DE 
E N T R E G A E P R E S T A Ç Ã O DO S E R V I Ç O ; 
2. Apresentar os materiais l icitados novos e embalados adequadamente . 
3. Apresentar declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a 
Administ ração Públ ica, devendo comprovar regular idade f iscal ; 
4. Cumpr i r os prazos de ent rega, sob pena de apl icação de sanções 
administrat ivas. 
5. Informar na Nota Fiscal , em campo complementar , o número da Ata de 
Registro de Preços, o número da Sol ic i tação de Empenho e da Nota de 
Empenho , o Identi f icador do processo, bem como a descr ição e a marca do 
material sol ic i tado. 

6. Ao receber a Nota de Empenho caso a contratada deseje solicitar prazo de 
prorrogação de entrega ou troca de marca , deverá fazê- lo em até 10 (dez) 
dias contados a partir da data do recebimento do referido documento , sob 
pena de indefer imento do pedido ou apl icação de mul ta. O pedido deverá ser 
formulado apresentando: 

a . As justi f icativas supervenientes acompanhadas de documentos 
comprobatór ios. 
b. Em caso de descont inuidade do mater ia l , apresentar carta do fabricante 
informando os mot ivos; 
c. A informação de manutenção do preço ou a readequação f inancei ra; 
d. A informação de manutenção do prazo de garant ia ou al teração do 
m e s m o ; 
e. A informação do prazo de entrega que ju lga necessár io na pror rogação, 
bem como no pedido de troca de marca ; 
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f . No caso de pedido de troca de marca , suspende-se o prazo de entrega 
do material à contar da data da protocol ização do pedido até a decisão 
Presidencial , vol tando a fluir até o prazo final do item F. 
7. Caso não se apresente os documentos e resposta aos quesitos A até E, o 
pedido também poderá ser indefer ido. 

M - O B R I G A Ç Õ E S DO T R I B U N A L DE JUSTIÇA: 
1. Solicitar empenho dos materiais em momento oportuno e conveniente de 
acordo com as quant idades necessár ias; 
2. Receber e conferir os materiais de acordo com as exigências do Edital ; 
3. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento definit ivo 
do bem e se estiver dev idamente instalado, ressalvando os casos em que 
por falta de condições adequadas a contratada f ique impossibi l i tada de 
concluir seus serv iços; 
4. O documento fiscal deverá estar dev idamente atestado e instruído com as 
cert idões de regular idade fiscal entregues pelo licitante vencedor ; 
5. Disponibi l izar local para recebimento e guarda dos produtos; 
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A N E X O I D O T E R M O D E R E F E R Ê N C I A 
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ITEM D E S C R I Ç Ã O U N I D A D E Q U A N T . 

01 

C A R R I N H O DE C A R G A - 02 R O D A S 
- Carro tipo a r m a z é m , com capac idade: mínimo de 
200 K G ; 
- Feito em estrutura metál ica tubular em aço 
carbono, com medidas à partir de 1.12cm/A x 
4 5 c m / L ; 
- base (plataforma) reforçada com apoio no centro 
e compr imento à partir 26cm, 
- 02 rodas montadas em eixo f ixo, com rolamento 
em cada lado; 
- 04 pneus com câmara de ar à partir de 6" , sendo 
02 pneus para ser uti l izado como reserva; 
- Empunhadura de bor racha; 

Garantia de dois (2) anos. 

UNIDADE 80 

02 

CADEIRA DE R O D A 
Em Alumínio com pintura epoxy,» Dobrável em X; 

• Apoio para braços escamoteável ;» Apoio para pés 
art iculável e removíve l ; A lmofada em e s p u m a ; • 
Indicada para usuários de , no mín imo, até 100 kg ; 
Rodas traseiras com pneu inflável ; rodas 
dianteiras mac iças ; Assento em nylon 
aco lchoado; com freios bilaterais reguláveis; rodas 
com ro lamentos; 

Largura do assento à partir de 44 cm 

Apresentar atestado de fabr icação com Madeira 
sustentável , confome o art. 3 o , IV, parágrafo 4 o . 
C, II e art. 17, A, da Resolução 2 0 1 / 2 0 1 5 / C N J e 
art. 4° do Decreto 7746 /2012 . 

Garantia mínima de 05 anos 

UNIDADE 90 

03 

RELÓGIO P R O T O C O L A D O R ELETRÔNICO 
- Display al fanumérico de cristal l íquido. Impressão 
automát ica eletrônica do d ia , mês , hora e ano. 
Programações e acessos protegidos por senha de 
segurança. Tensão de entrada "full range" de 90 a 
240 vol ts, com sistema no-break instalado com 

UNIDADE 100 
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capacidade de func ionamento sem energia pelo 
tempo médio de 12 (doze) horas. Impressão 
matricial com velocidade de 180 caracteres por 
segundo. Impressão de números , símbolos 
matemát icos, pontuação e acentuações completas. 
Com calendário perpétuo que não demande 
ajustes, mesmo em anos bissextos. Numerador de 
até 12 (doze) dígitos. Possibi l idade de conf iguração 
da linha de impressão. Possibi l idade de impressão 
do número da via do documento . Possibi l idade de 
programação de senha e máscara para 
autent icação. Ruído inferior a 70 DBA. Chave 
l iga/desl iga. Vo l tagem 110/220 v. G A R A N T I A : 01 
(um) ano. 

Garantia mínima de 02 (dois) anos . 

04 

W E B C A M 
• Lente com foco automát ico; 
• Lentes de alta precisão (conjunto ópt ico) ; 
• Resolução máxima requerida de 1280 x 720 

ou superior (2 Megapixels) com captura 
mínima de 30fps (quadros por segundos) ; 

• Com microfone integrado; 
• Conector USB 2.0 ; 
• Compatível com Sistema Operac ional : 

Windows XP S P 2 , Windows Vista (32/64) e 
Windows 7 (32 /64) ; 

• Clipe universal para ajuste em laptops ou 
moni tores; 

• Garant ia mínima de 01 ano. 

UNIDADE 250 

05 

LIQÜIDIF ICADOR 
• Mínimo 3 ve loc idades; Função pulsar / 
au toc lean; Cor predominante da base: b ranca ; 
Copo em plástico ou acrí l ico, com capacidade útil 
entre 1,5 e 2,0 l i tros; Vo l tagem: 110V/220V ou 
bivolt; Potência do motor à partir de 300W, tampa 
com trava de segurança. Lâmina em aço 
inoxidável . Porta-f io. 

C o m garantia do fabricante e do fornecedor 
de 01 (um) ano. 

UNIDADE 50 

Tribunal de Justiça 
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06 

Q U A D R O M U R A L (tipo quadro de aviso) 

Moldura em alumínio anod izado, com medidas 
c o m , no mín imo, 20 mm de frente e 12mm de 
espessura ; revestido em cortiça natural 
res is tente;Cantos em PVC ar redondado, chapa de 
fibra de madeira ref lorestada; 

T a m a n h o : 1,20 x 0,90 cm x 1 2 m m ; f ixação 
invisível 

Apresentar atestado de fabr icação com Madeira 
sustentável , confome o art. 3 o , IV, parágrafo 4 o . 
C, II e art. 17, A, da Resolução 2 0 1 / 2 0 1 5 / C N J e 
art. 40 do Decreto 7746 /2012 . 

Garantia mínima de três (3) anos; 

UNIDADE 100 

07 

M A C A DIVA PARA A M B U L A T Ó R I O 
Confecc ionada em tubos de aço de carbono 
redondos à partir 1 e 1A polegadas e d iâmetro; 
paredes à partir de 1,20 m m ; pés com ponteiras 
de bor racha; Leito em madeira es to fada, espuma à 
partir de 4 c m , revestida em courvim impermeáve l ; 
Cabeceira regulável c o m , no mín imo, 3 (três) 
pos ições; Capacidade de peso de , no mín imo, 100 
kg ; Acabamento em pintura eletrostát ica à pó-
epoxi . 

Medidas aprox imadas de : 1 .80cmX0.60cmX75cm 
Peso máximo de 25kg. 

Apresentar atestado de fabr icação com Madeira 
sustentável , confome 0 art. 3 o , IV, parágrafo 4 o . 
C, II e art. 17, A, da Resolução 2 0 1 / 2 0 1 5 / C N J e 
art. 4° do Decreto 7746 /2012 . 

Garantia de dois (02) anos. 

UNIDADE 80 
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08 

LEITOR ÓTICO DE C Ó D I G O DE B A R R A 

Tecnologia C C D ; Com acionamento de leitura 
automát ica; Veloc idade de leitura de , no mín imo, 
100 le i turas/segundo; fonte de luz: led vermelho 
v isível ; leitura de código 39 , 93 , 128, U P C - A , U P C -
E, E A N - 8 , EAN 13, UPC E 2 de 5; Padrão do 
conector deverá ser Min i -D in , USB e R S - 2 3 2 ; 
Indicador de leitura sonoro ; Deverão ser 
fornecidos cabos, suporte de mesa para uso sem a 
mãoi , conectores e adaptadores necessár ios para 
conexões via teclado Min i -DIN, e USB, permit indo 
o compart i lhamento da interface com o teclado. 
Equipamento deve vir acompanhado de todos os 
cabos, manuais , dr ivers, e software necessários ao 
seu perfeito func ionamento ; Deve ser compatível 
com os sistemas operacionais Microsoft Windows. 

- Garantia mínima de 01 (um) ano do 
Fornecedor. 

UNIDADE 200 

Cu iabá , 13 de julho de 2015. 

Original Ass inado 
C L A I N I L T O N A G U I A R L E I T E 

Fiscal do Contrato 

Visto: 
Original Ass inado 
M A R C I L E N E M E L L O R E I S J U N Q U E I R A 
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio 
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A N E X O I I DO T E R M O DE REFERENCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE Q U A N T . V A L O R 
UNITÁRIO 

$ 

V A L O R 
T O T A L R$ 

01 
CARRINHO DE C A R G A - 02 R O D A S 
- Carro t ipo a r m a z é m , com capac idade: mínimo de 200 
K G ; 
- Feito em estrutura metál ica tubular em aço carbono, 
com medidas à partir de 1.12cm/A x 4 5 c m / L ; 
- base (plataforma) reforçada com apoio no centro e 
compr imento à partir 26cm, 
- 02 rodas montadas em eixo f ixo, com rolamento em 
cada lado; 
- 04 pneus com câmara de ar à partir de 6" , sendo 02 
pneus para ser uti l izado como reserva; 
- Empunhadura de borracha; 

Garantia de dois (2) anos. 

Unidade 80 R$ R$ 

02 
CADEIRA DE R O D A 
Em Alumínio com pintura epoxy,» Dobrável em X; • 

Apoio para braços escamoteável ;» Apoio para pés 

Unidade 90 R$ R$ 
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articulável e removível ; A lmofada em e s p u m a ; • Indicada 
para usuários de , no mín imo, até 100 kg ; Rodas traseiras 
com pneu inflável ; rodas dianteiras mac iças ; Assento em 
nylon aco lchoado; com freios bilaterais reguláveis; rodas 
com rolamentos; 

Largura do assento à partir de 44 cm 

Apresentar atestado de fabricação com Madeira 
sustentável , confome o art. 3 o , IV, parágrafo 4 o . C, I I e 
art. 17, A, da Resolução 201 /2015 /CNJ e art. 4° do 
Decreto 7746/2012. 

Garantia mínima de 05 anos 

03 
RELÓGIO P R O T O C O L A D O R ELETRÔNICO 
- Display al fanumérico de cristal l íquido. Impressão 
automática eletrônica do dia, mês, hora e ano. 
Programações e acessos protegidos por senha de 
segurança. Tensão de entrada "full range" de 90 a 240 
volts, com sistema no-break instalado com capacidade de 
funcionamento sem energia pelo tempo médio de 12 
(doze) horas. Impressão matricial com velocidade de 180 
caracteres por segundo. Impressão de números, símbolos 
matemát icos, pontuação e acentuações completas. Com 
calendário perpétuo que não demande ajustes, mesmo 
em anos bissextos. Numerador de até 12 (doze) dígitos. 
Possibil idade de conf iguração da linha de impressão. 

Unidade 100 R$ R$ 

Tribunal de Justiça 
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04 

05 

Possibi l idade de impressão do número da via do 
documento . Possibi l idade de programação de senha e 
máscara para autent icação. Ruído inferior a 70 DBA. 
Chave l iga/desl iga. Vol tagem 110/220 v. GARANTIA : 01 
(um) ano. 

Garantia mínima de 02 (dois) anos. 

W E B C A M 
Lente com foco automát ico; > 
Lentes de alta precisão (conjunto óp t i co ) ; ^ 
Resolução máxima requerida de 1280 x 720 ou 
superior (2 Megapixels) com captura 
mínima de 30fps (quadros por segundos) ; 
Com microfone integrado; 
Conector USB 2.0 ; 
Compatível com Sistema Operac iona l : Windows XP 
SP2 , Windows Vista (32/64) e Windows 7 (32 /64 ) ; 
Clipe universal para ajuste em laptops ou 
moni tores; 
Garant ia mín ima de 01 ano. 

LIQÜIDIF ICADOR 
• Mínimo 3 ve loc idades; Função pulsar / au toc lean; 
Cor predominante da base: b ranca; Copo em plástico ou 
acrí l ico, com capacidade útil entre 1,5 e 2,0 l i tros; 

Unidade 

Unidade 

250 R$ R$ 

50 R$ R$ 
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Vol tagem: 110V/220V ou bivolt; Potência do motor à 
partir de 300W, tampa com trava de segurança. Lâmina 
em aço inoxidável. Porta-f io. 

Com garantia do fabricante e do fornecedor de 01 
(um) ano. 

06 

Q U A D R O MURAL (tipo quadro de aviso) 

Moldura em alumínio anodizado, com medidas c o m , no 
mínimo, 20 mm de frente e 12mm de espessura ; 
revestido em cortiça natural resistente;Cantos em PVC 
arredondado, chapa de fibra de madeira ref lorestada; 

Tamanho : 1,20 x 0,90 cm x 1 2 m m ; f ixação invisível 

Apresentar atestado de fabricação com Madeira 
sustentável , confome o art. 3 o , IV, parágrafo 4 o . C, I I e 
art. 17, A, da Resolução 201 /2015 /CNJ e art. 4° do 
Decreto 7746/2012. 

Garantia mínima de três (3) anos; 

Unidade 100 R$ R$ 

07 
MACA DIVA PARA A M B U L A T Ó R I O 

Unidade 80 R$ R$ 

Tribunal de Justiça 
M A T O GROSSO 
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08 

Confecc ionada em tubos de aço de carbono redondos à 
partir 1 e 1A polegadas e d iâmetro; paredes à partir de 
1,20 m m ; pés com ponteiras de borracha; Leito em 
madeira estofada, espuma à partir de 4 c m , revestida em 
courvim impermeáve l ; Cabeceira regulável c o m , no 
mín imo, 3 (três) pos ições; Capacidade de peso de , no 
mín imo, 100 kg ; Acabamento em pintura eletrostática à 
pó-epox i . 

Medidas aproximadas de : 1 .80cmX0.60cmX75cm 
Peso máximo de 25kg. 
Apresentar atestado de fabricação com Madeira 
sustentável , confome o art. 3 o , IV, parágrafo 4 o . C, I I e 
art. 17, A, da Resolução 201 /2015 /CNJ e art. 4 o do 
Decreto 7746/2012. 

Garantia de dois (02) anos . 

LEITOR ÓTICO DE C Ó D I G O DE B A R R A 
Unidade 200 R$ R$ 

Tecnologia C C D ; Com acionamento de leitura automát ica ; 
Veloc idade de leitura de , no mín imo, 100 
le i turas/segundo; fonte de luz: led vermelho v is ível ; 
leitura de código 39 , 93 , 128, U P C - A , U P C - E , E A N - 8 , EAN 
13, UPC E 2 de 5; Padrão do conector deverá ser Min i -
Din , USB e R S - 2 3 2 ; Indicador de leitura sonoro ; Deverão 
ser fornecidos cabos, suporte de mesa para uso sem a 
mão i , conectores e adaptadores necessár ios para 
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conexões via teclado Min i -DIN, e USB, permit indo o 
compart i lhamento da interface com o teclado. 
Equipamento deve vir acompanhado de todos os cabos, 
manuais, dr ivers, e software necessários ao seu perfeito 
func ionamento; Deve ser compatível com os sistemas 
operacionais Microsoft Windows. 

- Garantia mínima de 01 (um) ano do Fornecedor. 

Original Ass inado 
Clainilton Aguiar Leite 

Gestor da Divisão de Controle Patr imonial . 

Original Ass inado 
Marci lene Mello Reis Junqueira 

Diretora do Departamento de Material e Patr imônio. 
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A N E X O II 

P R E G Ã O ELETRÔNICO N° . 5 0 / 2 0 1 5 

PROPOSTA DE P R E Ç O S (MODELO) 

Sessão Públ ica: . . . . / . . . / 2015 , às ( ) horas. Horário de 

BRASÍL IA-DF 
Local : No site do www.comprasQovernamentais.qov.br. 

Razão Socia l : 

C N P J : I. E . : 

INSC. EST. : 

Optante pelo S IMPLES? Sim( ) Não( 

Endereço: 
Bairro: C idade: 
C E P : E-mai l : 
Te le fone: Fax: 

Banco da l icitante: Conta Bancária da l icitante: 
N° da Agênc ia : 

Representante: Te le fone: 
E-mai l : 

D ISCRIMINAÇÃO Valor Global R$ 

Colocar aqui o objeto da licitação 

V A L O R G L O B A L XX (por extenso) . 

que estão inclusas 
no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os 
tr ibutos e encargos f iscais, sociais, t rabalhistas, previdenciár ios e comerciais 
e, a inda, os gastos com transporte. 
Val idade da Proposta : 60 (sessenta) dias. 

Local e data 

Car imbo da empresa/Ass inatura do responsável 
Obs . Serão desclassi f icadas as propostas que apresentarem cotações 
contendo preços excessivos, s imból icos, de valor zero ou inexeqüíveis, na 
forma da legislação em vigor, ou a inda, que ofereçam preços ou vantagens 
baseadas nas ofertas dos demais l icitantes. 

43 
Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Historiador Rubens de Mendonça, S/N - Praça das Bandeiras 

CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 3617-3747 - Fax.: (65)3617-3727 

mailto:licitacao@tjmt.jus.br
http://www.comprasQovernamentais.qov.br


Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo-Gerência Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br 

Pregão Eletrônico n. 50/2015-SRP - CIA 0094178-36.2015.8.11.0000 

A N E X O III 

P R E G Ã O ELETRÔNICO N°. 50 /2015 

M O D E L O DE D E C L A R A Ç Ã O DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 
S U P E R V E N I E N T E S 

(MODELO) - (papel t imbrado da empresa) 

A (razão 
social da empresa) , C G C n° , localizada 
à , dec lara, em 
conformidade com o art. 32 , parágrafo 2 o da Lei n° 8 .666 /93 , que não 
existem fatos supervenientes ao seu cadastramento no Sistema Integrado 
de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (SICAF) que sejam 
impedit ivos de sua habil i tação para este certame licitatório no Tr ibunal de 
Just iça de Mato Grosso - Pregão Eletrônico N°. 50 /2015 . 

Local e da ta , 

Tribunal de Justiça 
M A T O GROSSO 

(assinatura e identif icação do responsável pela empresa) 

A N E X O IV 

P R E G Ã O ELETRÔNICO N°. 5 0 / 2 0 1 5 

M O D E L O DE D E C L A R A Ç Ã O NOS T E R M O S DO INCISO XXXII I DO 
ARTIGO 7 o D A C F 

Declaramos, em atendimento ao previsto no 
P R E G Ã O ELETRÔNICO N. 50 /2015- , que não possuímos, em nosso quadro 
de pessoa l , empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em 
qualquer t rabalho. 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na 
condição de aprendizes deverá declarar expressamente. 

, de de 2015. 

Diretor ou representante legal 
Razão social da empresa , 

C N P J . n° 
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A N E X O V 

P R E G Ã O ELETRÔNICO N° 50 /2015 . -

M O D E L O D E C L A R A Ç Ã O DE C U M P R I M E N T O S DAS R E S O L U Ç Õ E S N° 
0 7 / 0 5 , 0 9 / 0 5 E 2 1 / 0 6 - C N J . 
Declaro para fins de comprovação perante o T R I B U N A L DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE MATO e, sob as penas da lei, que esta empresa/ent idade não 
possui em seu quadro societár io, qualquer sócio na condição de côn juge, 
companhei ro , ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro g rau , 
inclusive, de ocupantes de cargos, de direção e de assessoramento , de 
membros , ju izes v inculados, dessa Corte de Just iça, em cumpr imento no 
disposto das Resoluções n.° 07 /05 , 09 /05 e 21 /06 C N J , transcri tas abaixo. 
Declaro, a inda, não possuir nos quadros de funcionários desta empresa 
nenhuma pessoa que se enquadre na vedação contida no disposto do artigo 
3 o da Resolução 07 /2007 e suas atual izações. 

Declaro, por úl t imo, que no caso de alteração da si tuação societária que se 
enquadre nas referidas resoluções, comprometo -me a comunicar tal fato a 
essa inst i tuição, tão logo seja o mesmo veri f icado. 
R E S O L U Ç Ã O N° 07, DE 18 DE O U T U B R O DE 2005, atual izada com a 
redação da Resolução N° 09 /2005 € N° 21 /2006 : 
Art. I o É vedada a prática de nepot ismo no âmbito de todos os órgãos do 
Poder Judic iár io, sendo nulos os atos assim caracter izados. 
Art. 2 o Const i tuem práticas de nepot ismo, dentre outras: 
IV - a contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporár ia de excepcional interesse públ ico, de cônjuge, companhei ro ou 
parente em linha reta, colateral ou por af in idade, até o terceiro g rau , 
inclusive, dos respect ivos membros ou ju izes v inculados, bem como de 
qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento . 

V - a contratação, em casos excepcionais de d ispensa ou inexigibi l idade de 
l ici tação, de pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companhei ro ou 
parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, dos 
respect ivos membros ou ju izes v inculados, ou servidor investido em cargo 
de direção e de assessoramento . 

§10... 
§ 2 o A vedação constante do inciso IV deste artigo não se aplica quando a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporár ia 
de excepcional interesse público houver sido precedida de regular processo 
selet ivo, em cumpr imento de preceito legal. 
Art. 3 o É vedada a manutenção, adi tamento ou prorrogação de contrato de 
prestação de serviços com emprese que venha a contratar empregados que 
sejam cônjuges, companhei ros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
af in idade, até o terceiro g rau , inclusive, de ocupantes de cargos de direção 
e de assessoramento , de membros ou ju izes v inculados ao respect ivo 
Tr ibunal contratante, devendo tal condição constar expressamente dos 
editais de l icitação. 
Para que produza os efeitos legais, Firmo a presente declaração. 
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, de de 2015. 

Diretor ou representante legal 
Razão social da empresa , 

C N P J . n° 

A N E X O VI 

Modelo de Declaração de não enquadramento do art. 3 o , §4° - Lei 
Complementar n° 123 /2006 e LC 147 /2014 . 

(Empresa 
, CNPJ n° 

sediada à (endereço completo) 
,através 

de seu representante legal , abaixo ident i f icado, declara para os devidos fins 
que sob as penas da Lei , que não está incluso em nenhum inciso do art. 3 o , 
§4° da Lei Complementar n° 123/2006 e LC 147/2014, e que está apta a 
usufruir do t ratamento favorecido estabelecido nos artigos 42° ao 49° da 
referida Lei. 

de de 2015. 

Diretor ou representante legal 
Razão social da empresa , 

C N P J . n° 
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AMIiXO VII 

D E C L A R A Ç Ã O DE ELABORAÇ 

A empresa 
seu representante legal o(a) Srj( 
CPF , DECLARA par^i 
50 /2015 , sob as penas da lei, 
Brasi leiro, que : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

0 

A proposta apresentada 
50 /2015 foi e laborada 
l ic i tante/consórcio) , e o cor 
parte, direta ou indiretamc 
qualquer outro part icipante 
qualquer meio ou por qualqi 
A intenção de apresentar Í 
Pregão não foi in formada, 
part icipante potencial ou 
pessoa. 

Não ten tou, por qualquer 
decisão de qualquer outro | i 
Eletrônico n° 50 /2015 qji 
l icitação. 
O conteúdo da proposta a 
não será , no todo ou em p 
ou discutido com qualquei 
antes da adjudicação do ob 
O conteúdo da proposta a 
não foi , no todo ou em p 
discutido ou recebido de ci 
do Estado de Mato Grosso 
Está p lenamente ciente do 

, dd 

Diretor ou H 
Razão so 

C N P J . n° 

O I N D E P E N D E N T E DE P R O P O S T A 

CNPJ , por intermédio de 
) , RG e 
ins do disposto do Pregão Eletrônico n° 

especial o art. 299 do Código Penal 

a part icipar do Pregão Eletrônico n° 
de maneira independente (pelo 

údo da proposta não fo i , no todo ou em 
e, in formado, discutido ou recebido de 
>otencial ou de fato deste Pregão, por 
r pessoa. 

roposta e laborada para participar deste 
scut ida ou recebida de qualquer outro 
fato, por qualquer meio ou qualquer 

sio ou por qualquer pessoa , influir na 
t ic ipante potencial ou de fato do Pregão 
rto a participar ou não da referida 

isentada para participar desta l icitação 
e, direta ou indi retamente, comunicado 
utro part ic ipante potencial ou de fato, 
o da referida l icitação, 
isentada para participar desta licitação 
:e, direta ou indi retamente, in formado, 
Iquer integrante do Tr ibunal de Just iça 
es da abertura inicial das propostas, e 

\\r e da extensão desta declaração. 

de 2015. 

Dresentante legal 
al da empresa, 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Historia 
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A T A DE REGISTRO DE PREÇO N. x x x x x / a n o 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO que entre s i 
ce lebram o ESTADO DE MATO G R O S S O , por 
intermédio do TR IBUNAL DE JUSTIÇA e a 
empresa X X X X X X X X X X X X X X X X , tendo por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica 
v isando aquisição de materiais permanentes 
(CARRINHO (02 R O D A S ) , CADEIRA DE 
R O D A S , RELÓGIO P R O T O C O L A D O R 
E L E T R Ô N I C O , W E B C A M , Q U A D R O 
M U R A L , LEITOR ÓPTICO, 

L IQÜIDIF ICADOR e M A C A HOSPITALAR) , 
conforme especi f icações contidas no Termo 
de Referência n. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P . 

O ESTADO DE MATO G R O S S O , por intermédio do Poder 
Jud ic iá r io /TRIBUNAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNPJ sob o n° 
03 .535 .606 /0001-10 , com recursos próprios, fonte 100/240, ou do FUNDO 
DE APOIO AO J U D I C I Á R I O / F U N A J U R I S , fonte 240, inscrito no CNPJ sob 
o n° 01 .872 .837 /0001-93 , sediados no Centro Político Administrat ivo em 
Cu iabá /MT - CEP 78049-926, nesta capi ta l , com obediência geral a Lei n. 
10.520 de 1 7 / 0 7 / 2 0 0 2 , pelos Decretos n. 3.555, de 0 8 / 0 8 / 2 0 0 0 , n. 
7 .892 /2013 de 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 e n. 8 2 5 0 / 2 0 1 4 de 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 e 
subsidiar iamente pela Lei n. 8.666 de 2 1 / 0 6 / 1 9 9 3 (e suas alterações 
posteriores) , neste ato representado pelo Presidente deste sodalício, Exmo 
Sr. Desemb. X X X X X X X X X XXXXX X X X X X X X X X X X X X X brasi leiro, casado, 
portador do RG n. xxx.xxx xxx /xx e do CPF n. xxx.xxx.xxx-xx, residente na 
xxx xxxxxxxxxx Cu iabá -MT, doravante denominado C O N T R A T A N T E , e de 
outro lado a empresa X X X X X X X X X X X X X X X X X , inscrita no CNPJ sob n. 
xxxxxxxxxxxxxxx e Inscrição Estadual n. xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na 
Rua xxxxxxxxxxx, n. xxxxxxxx, Bairro xxxxxxxxx, em Cu iabá-MT - CEP n. x 
xxxxxxxxxx, neste ato representado pelo(a) Sr(a). X X X X X X X X X X X X , 
brasi leiro(a), casado(a) , empresár io(a) , portador(a) do RG n. xxxxxxxxxxxx, 
e do CPF n. xxxxxxxxxxx, residente e domici l iado(a) na rua xxxxxxxxxx, n. 
xxxxxxx, em Cu iabá-MT, e seu valor registrado na cláusula segunda 
desta ata, considerando o ju lgamento da licitação na modal idade PREGÃO 
ELETRÔNICO N. 50 /2015 , CIA. 0094178-36 .2015.8 .11 .0000, bem como a 
classif icação da proposta e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar o 
preço da empresa , nas quant idades est imadas anuais , de acordo com a 
classif icação por ela a lcançada no i tem, atendendo as condições previstas no 
Instrumento Convocatór io , Te rmo de Referência e seus anexos e as 
constantes desta Ata de Registro de Preços, para formação do S ISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS - SRP dest inado a contratações futuras sujei tando-
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se as partes às normas constant 
conformidade com as disposições 

C L Á U S U L A PI 

1.1. O objeto IMEDIATO do pre^ 
UNITÁRIO obtido na licitação 
enquanto o objeto MEDIATO : 
relacionada na Cláusula Segunda 
materiais permanentes (CARRIN 
RELÓGIO P R O T O C O L A D O R ELE 
LEITOR Ó P T I C O , LIQUIDIFICA] 
constantes do aludido Te rmo d 
acompanhou o Edital da citada liei 

C L Á U S U L A S E G U N D A - D 

2.1. Empresa vencedora: 

Empresa : X X X X X X X X X X X X X X X 
C N P J : XXXXXXXXXXXXXXX 
Estadual: Endereço: XXXXXXXX 
Cidade: XXXXXXX/XX 
Telefone: XXXXXXXXXX E-mail 
R .G: n. XXXXXXXXXX Órgão Exp 
Itens: X X X X X X X X X 

2.2. Planilha Demonstrat iva d e I r e ç o s 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Marca 

X X X X X X X X 

2.3. F O N T E : 100 ou 240. 
2.4. E L E M E N T O DE D E S P E S A : 4 

C L Á U S U L A T E R C E 

3.1. Para a presente contratação 
fundamento nas Leis n. 10.52 
7 .892 /2013 , n. 3 .555/00 e n.5.45 
3.2. Regularmente convocado p 
fornecedor cumprirá fazê- lo n 
prorrogável por uma única vez, 
suje i tando-se às penal idades lega 
3.3. O fornecedor fica incumbido 
carta de preposição ou docu 
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das Leis e Decretos supraci tados e em 

eguir. 

EIRA - DO O B J E T O 

|te instrumento e de registrar o preço 
EGÃO ELETRÔNICO n . 5 0 / 2 0 1 5 , 

a contratação futura da empresa 
te instrumento, v isando à aquisição de 

| (02 R O D A S ) , C A D E I R A DE R O D A S , 
ÔNICO, W E B C A M , Q U A D R O M U R A L , 
R e M A C A HOSPITALAR) , materiais 
eferência N. 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P , que 

ão e que ora o integra. 

LASSIF ICAÇAO DA E M P R E S A 

( X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LTDA. 
Inscrição 

KXXXXXXX - x x x x x x x x x x x x x x 
C E P : XXXXXXXXXX 

Representante legal : XXX 
XXXXXXXXX C P F : XXXXXXXXXXXX 

EM XX 

c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Quant idade. 
Valor Unitário 

R$ 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
(unidade) 

0-52. 

\ - DA C O N T R A T A Ç Ã O . 

instaurado procedimento licitatório com 
2 e n. 8 .666/93 e nos Decretos n. 
)5. 

retirar a sol ici tação de empenho , o 
razo máx imo de 03 (três) dias, 

houver justi f icativa aceita pelo T J / M T , 
nte estabelecidas. 
apresentar procuração, contrato soc ia l , 
snto equivalente (original ou cópia 
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autent icada), que designe expressamente o seu representante habil i tado 
para retirada da sol ici tação de empenho . 
3.4. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho ou a 
assinatura na Ata de Registro de Preços supre a necessidade de 
convocação. 

C L Á U S U L A Q U A R T A - DA V A L I D A D E DA A T A DE REGISTRO DE 
P R E Ç O S . 

4 .1 . O registro de preço constante desta Ata f i rmado entre o T J / M T e a 
empresa que apresentar a proposta classif icada em I o lugar em 
conseqüência do presente cer tame, terá val idade pelo prazo de 12(doze) 
meses contados a partir da assinatura da A R P pelo Presidente do Tr ibunal 
de Just iça e a classif icada em primeiro lugar. 

4.2. Durante o prazo de val idade da A R P , os órgãos signatários não f icarão 
obr igados a adquirir os materiais exc lus ivamente pelo S R P , podendo realizar 
nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder às 
aquisições por d ispensa ou inexigibi l idade, se for o caso, nos termos da 
legislação v igente, não cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às 
empresas signatárias do SRP. 

4.3. Na hipótese do Item 4 .2, caso o preço resultante da l ici tação, d ispensa 
ou inexigibi l idade seja igual ou superior ao constante no Sistema de 
Registro de Preços, o órgão fica obr igado a adquirir os materiais junto à 
empresa signatária deste Inst rumento, eis que esta tem o direito de 
preferência. 

4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se 
obriga a cumprir , na íntegra, todas as condições estabelecidas, f icando 
sujei to, inclusive, às penal idades pelo descumpr imento de qualquer de suas 
cláusulas. 

C L Á U S U L A QUINTA - DA A D M I N I S T R A Ç Ã O DA A T A DE REGISTRO DE 
P R E Ç O S . 

5.1. A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo do Tribunal de 
Just iça /Depar tamento Administrat ivo, nos termos das normas que regem a 
matéria e normat izações internas. 
5.2. A Ata de Registro de Preços or iunda deste cer tame, durante sua 
v igência, desde que previamente autor izada pelo órgão gerenciador, poderá 
ser uti l izada por órgãos e ent idades da Admin is t ração. 
5.3. Os órgãos ou ent idades interessados na uti l ização da Ata de Registro 
de Preços deverão encaminhar sol icitação prévia ao órgão 
gerenc iador /Depar tamento Administrat ivo. 
5.4. A util ização desta Ata por outro órgão ou entidade fica 
condic ionada aos seguintes pressupostos: 
a) Não compromet imento da capacidade operacional do fornecedor. 
b) Anuênc ia expressa do fornecedor. 
c) Não exceder a 1 0 0 % (cem por cento) dos quantitat ivos dos itens ou 
lotes do instrumento convocatór io. 
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5.5 O quanti tat ivo decorrente daí 
poderá exceder, na total idade, 
i tem ou lote registrado na a ta | 
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part icipantes que ader i rem. 
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lesões à ata de registro de preços não 
quíntuplo do quantitat ivo de cada 

|e registro de preços para o órgão 
idependente do número de órgãos não 

C L Á U S U L A 9l lkTA - DO P R E Ç O . 

6.1. Os preços registrados para a 
aqueles constantes na Planilha De 
6.2. Em cada fornec imento, o pn 
ora registrado mult ipl icado pela q 
6.3. É vedado qualquer reajuste 
meses , a contar da data de apre 
legislação ulterior que assim o peijj 
6.4. V isando subsidiar eventuais 
nova pesquisa de preços. 
6.5. No preço registrado estão 
objeto (tr ibutos, f retes, seguros, 
6.6. A revisão de preços ocorrerá 
n. 7 .892/2013 e cláusulas do edi t 

ipresa signatária deste instrumento são 
|nstrativa de Preços e Classi f icação. 

total será o produto do preço unitário 
| t idade que se deseja comprar. 

preços durante o prazo de 12 (doze) 
tação da proposta, exceto por força de 
ta. 

ív isões, o órgão gerenciador realizará 

luídas todas as despesas relativas ao 
>alagens, encargos sociais e t c ) , 
fnforme art igos 17, 18 e 19 do Decreto 

C L Á U S U L A SÉTIMA l I l O D O D E R E C E B I M E N T O . 

7.1. O recebimento dos matei 
no Termo de Referência n. 05 / j 
7.4. O recebimento definit ivo dev i 
7.5. Em se veri f icando vícios ou 
informado para corrigi- lo ir 
interrompida a contagem do prazc 
7.6. A informação ao fornecedor 
materiais será real izada pelo F isca | 
7.7. Em relação a eventuais decr 
Art. 65 , §2°, inciso II, da Lei 
quant idade inferior ao es t imado, s | 
da A R P . 

is deverá obedecer ao estabelecido 
115-DCP-DMP. 

ocorrer após a entrega dos mater iais, 
feitos nos materiais, o fornecedor será 
| iatamente, f icando nesse período 
ira recebimento definit ivo. 
)bre vícios ou defeitos na entrega dos 

Contrato. 

[:imos, não se aplica a regra contida no 
.666 /93 , podendo os órgãos adquirir 
necessidade de anuência da signatária 

C L Á U S U L A OITAVA - D( 

8.1. Os materiais deverão ser ei 
Patr imônio, s i tuado no Almoxar i f 
Cos ta , n. 6960 , Bairro São José , 
e das 14h às 18h ; 
8.1.1. Em caso de mudança dj 
antec ipadamente , junto ao empe 
dos mater iais; 

8.2. A entrega deverá ser mediar 
dos fones: 065 -3617-3790 /3788J 
18h; 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Historiai 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT f 

>CAL E PRAZO DE E N T R E G A . 

igues no Depar tamento de Material e 
do DMP - Aven ida Fernando Corrêa da 
78 .080-535 , no período das 8h às 12h 

|endereço de ent rega, será informado 
ou no ato do agendamento da entrega 

agendamento de data e hora , por meio 
período das 8h às 12h e das 14h às 
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8.3. O agendamento deverá ser feito com o Fiscal do contrato cuja 
presença é indispensável , sob pena de não recebimento dos materiais. 
8.4. A entrega provisória será para efeito de veri f icação de conformidade do 
produto, e nos casos de estarem danif icados ou com a emba lagem v io lada, 
o fiscal do contrato poderá suspender o recebimento e devolver os produtos 
de imediato; 

8.5. Na entrega ou quando os equipamentos forem levados para 
conferência no DMP os mesmos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal 
de venda. O documento fiscal deverá conter as especi f icações dos objetos 
ent regues, contendo a marca e respect ivos números de sér ie; 

8.5.1. Na hipótese de entrega nas Comarcas do anexo II, deverá o 
fornecedor apresentar o comprovante de recebimento e /ou instalação dos 
mater iais, dev idamente atestada pelo Gestor responsável pela Comarca . 
8.5.2. O fornecimento dos materiais de instalação, t ransporte, a l imentação 
e estadia dos funcionários da contratada serão custeados pela Cont ra tada; 
8.5.3. Os serviços de manutenção real izado nos 02 (dois) últ imos meses do 
prazo de garantia total , terão prazo de 90 (noventa dias) de garantia dos 
serviços prestados; 
8.5.4. Em caso de substi tuição de materiais, os mesmos terão o prazo de 
garantia renovada integralmente, a contar da data da entrega e instalação 
dos mesmos ; 
8.6. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) 
dias após o recebimento da Nota de Empenho . 
8.7. A cada fornec imento, o órgão participante da ARP providenciará a 
expedição da sol ici tação de empenho e, notif icará a empresa para proceder 
a retirada da mesma. 
8.7.1. A notif icação poderá ser feita d i retamente na sede da empresa , por 
fac-sími le ou e-mai l , conforme informações constantes na proposta. 
8.7.2. Caso a noti f icação ocorra di retamente na sede da empresa , a mesma 
poderá ser acompanhada da Sol ici tação de Empenho . 
8.8. Recebida a not i f icação, a empresa terá 03 (três) dias úteis para 
retirada da Solici tação de Empenho . 
8.9. A retirada da Solici tação de Empenho somente poderá ser efetuada por 
preposto ou representante da empresa acompanhado de documento idôneo 
que comprove essa s i tuação, bem como do respectivo documento de 
identi f icação. 
8.10. Os materiais serão aval iados com o escopo de verificar sua 
conformidade quanto à qual idade descrita no presente Termo de Referência, 
reservado ao Fiscal do Contrato rejeitar, no todo ou em parte, a entrega dos 
bens, caso seja veri f icado a lguma desconformidade técnica ou documenta l 
(nota fiscal preenchida em desacordo com o Edital e Ata de Registro de 
Preços) . 
8.11. Quando do recebimento provisório dos materiais empenhados , se após 
as devidas veri f icações a equipe do Departamento de Material e Patr imônio 
e /ou fiscal do contrato, constatar que o(s) item(s) não atende(em) as 
exigências do Edital , a contratada será NOTIF ICADA para realizar a retirada 
no prazo máximo de 48 horas ou a depender da quant idade a ser entregue, 
os materiais nem serão recebidos. Após esse prazo, o Tr ibunal de Just iça 
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não se responsabi l izará pela 
provenientes de casos fortuitos oü l 
8.12. Os materiais serão recebid( 
8 .666 /93 , da seguinte fo rma: 
• P R O V I S O R I A M E N T E , no atj 
posterior veri f icação da conforml 
constantes do Termo de Referênci j 
• DEF IN IT IVAMENTE, após al 
Termo de Referência, em até o| 
provisório (prazo este se o m a t e i 
podendo ser maior a depender 
entregues ou necessidade auxí l iol 
após comprovada a adequação a( 
ver i f iquem defeitos ou imperfeiçõí 

8.13. Em se veri f icando probler 
será informada para corr igi- los, 
contagem do prazo para recebimí 
8.14. Os mater iais, a cada aquisi^ 
no local indicado no Item 8.5 des 
de fato superveniente à data dej| 
apl icação da Teor ia da Imprevisã 
Admin is t ração, a entrega poderá 

8.15. O documento fiscal deverá ! 
dos objetos entregues constando} 
números de sér ies. Em campo 
ser informado o número de 
Banco, Código da Agênc ia , 
pagamento em nome da contrí 

C L Á U S U L A N O N A - O B R K 

9.1. Manter, durante a vigência 
exigidas no edital de licitação resi 
9.2. Executar f ie lmente o objeto 
comunicando, imediatamente, ao l 
ou signatário qualquer fato imped | 
9.3. Responder às noti f icações nc 
9.4. Não assumir obr igações 
capacidade de fornecimento ao ór 
9.5. A lém das obr igações pi 
obr igada à: 
a) Entregar os materiais do ANI 
DE E N T R E G A E P R E S T A Ç Ã O D( 
b) Apresentar os materiais licitad^ 
c) Apresentar declaração de icJd 
Administ ração Públ ica, devendo q 
d) Cumpri r os prazos de entr 
administrat ivas. 

jarda e quaisquer outros encargos 
|rça maior, 

conforme os art igos 73 a 76 da Lei n. 

Ja entrega do objeto, para efeito de 
\àe do produto com as especi f icações 

ir i f icação da quant idade exigida neste 
|(cinco) dias úteis após o recebimento 

est iver em conformidade com o Edital , 
Ia quant idade dos materiais a serem 
fccnico), mediante atesto na nota f iscal , 
| termos contratuais e desde que não se 

na entrega dos materiais, a empresa 
fcando nesse período interrompida a 

definit ivo. 
\ , deverão ser entregues de uma só vez 
\ ta . Todav ia , na hipótese de ocorrência 
>resentação da proposta, ensejador da 
Jevidamente comprovado e aceito pela 

[fracionada e /ou prorrogada. 
Ir igatoriamente conter as especi f icações 
|marca de cada um deles e respect ivos 

iplementar na Nota Fiscal , deverá 
)ta de Empenho , C ó d i g o / N o m e do 
[onta Corrente para depósito do 
ida e o nome do Fiscal do Contrato; 

OES GERAIS DO F O R N E C E D O R . 

| A R P , todas as condições de habil i tação 
tivo. 
;ta A ta , conforme Termo de referência, 

Ipresentante legal do órgão gerenciador 
|o de seu cumpr imento, 
razo estabelecido. 
|ie comprometam ou prejudiquem a 

gerenciador e aos órgãos parceiros, 
'istas no Edital , a contratada fica 

•I, conforme descr ição do Item M O D O 
RVIÇO; 

novos e embalados adequadamente , 
idade para licitar ou contratar com a 
provar regular idade f iscal ; 

sob pena de apl icação de sanções 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Histori. 
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I.: (65) 3617-3747 - Fax.: (65)3617-3727 

53 

mailto:licitacao@tjmt.jus.br


Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
Coordenadoria Administrativa 

Departamento Administrativo-Gerência Setorial de Licitação 
Telefone: (65)3617-3747 

e-mail: licitacao@tjmt.jus.br 

Pregão Eletrônico n. 50/2015-SRP - CIA 0094178-36.2015.8.11.0000 

e) Informar na Nota Fiscal , em campo complementar , o número da Ata de 
Registro de Preços, o número da Solici tação de Empenho e da Nota de 
Empenho , o Identif icador do processo, bem como a descr ição e a marca do 
material sol ici tado. 

f) Ao receber a Nota de Empenho caso a contratada deseje solicitar prazo de 
prorrogação de entrega ou troca de marca , deverá fazê- lo em até 10 (dez) 
dias contados a partir da data do recebimento do referido documento , sob 
pena de indefer imento do pedido ou apl icação de mul ta. O pedido deverá ser 
formulado apresentando: 

g) As justif icativas supervenientes acompanhadas de documentos 
comprobatór ios. 
h) Em caso de descont inuidade do mater ia l , apresentar carta do fabricante 
informando os mot ivos; 
i) A informação de manutenção do preço ou a readequação f inanceira; 
j) A informação de manutenção do prazo de garantia ou alteração do 
mesmo ; 
k) A informação do prazo de entrega que ju lga necessário na prorrogação, 
bem como no pedido de troca de marca ; 
I) No caso de pedido de troca de marca , suspende-se o prazo de entrega 
do material à contar da data da protocol ização do pedido até a decisão 
Presidencial , vol tando a fluir até o prazo final do item F. 
m) Caso não se apresente os documentos e resposta aos quesitos A até E, o 
pedido também poderá ser indeferido. 

C L Á U S U L A DEZ - O B R I G A Ç Õ E S ESPECIAIS DO Ó R G Ã O 
G E R E N C I A D O R . 

10.1. Gerenciar a A R P nos moldes do Decreto n .7 .892/2013. 
10.2. Notif icar o fornecedor para verif icar o seu aceite em caso de 
fornecimento para órgãos aderentes. 
10.3. Encaminhar cópias da A R P aos órgãos aderentes. 
10.3.1. Caberá ao órgão aderente a apl icação de penal idade ao fornecedor 
em caso de descumpr imento das cláusulas desta a ta , devendo ser 
encaminhada cópia para conhecimento da decisão de apl icação de 
penal idade, ao fiscal da A R P . 
10.4. Cancelar , parcial ou tota lmente, a A R P . 
10.5. A lém das obrigações previstas no Edital , a contratante fica 
obrigada à: 
a) Solicitar empenho dos materiais em momento oportuno e conveniente de 
acordo com as quant idades necessár ias; 
b) Receber e conferir os materiais de acordo com as exigências do Edital ; 
c) Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias após o recebimento 
definit ivo do bem e se estiver dev idamente instalado, ressalvando os casos 
em que por falta de condições adequadas a contratada fique impossibi l i tada 
de concluir seus serv iços; 
d) O documento fiscal deverá estar dev idamente atestado e instruído com 
as cert idões de regular idade fiscal entregues pelo licitante vencedor ; 
e) Disponibi l izar local para recebimento e guarda dos produtos; 
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11.2. Cada órgão part icipante ou 
contrato. 
11.3. Será Gestora da Ata de Regi 
a S r t a MARIANA R O D R I G U E S f 
Compras . 
11.4. Será Fiscal desta A R P o 
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DA F ISCALIZAÇÃO. 

ío o exato cumpr imento das cláusulas 

instrumento. 
f iscal ização não eximirá o fornecedor 

:argos que são de sua competênc ia , 
(lerente deverá indicar o f iscal-gestor do 

:ro de Preço para o Tr ibunal de Just iça, 
>OS S A N T O S , Chefe da Divisão de 

enhor CLAIN ILTON AGUIAR LEITE, 
lituto, a servidora MARCILENE MELLO 
èr tamento de Material e Patr imônio. 

C L Á U S U L A DOZE - DO CANCEI 
P 

XMENTO DA A T A DE REGISTRO DE 
E C O S . 

12.1. O registro do fornecedor serrf 
a) Descumpr i r as condições da ata I 
b) Não retirar a nota de empenHí: 
estabelecido pela Admin is t ração, s<v 

c) Não aceitar reduzir o seu preçra 
superior àqueles prat icados no m e l 
d) Sofrer sanção prevista nos incis 
8 .666, de 1993, ou no art. 7° da J 
12.2. O cancelamento de registros 
e d do item anterior será formalizfe 
assegurado o contraditório e a amai 

12.3. O cancelamento do registr 
superveniente, decorrente de c a s o l 
cumpr imento da a ta , dev idamente jr. 
a) Por razão de interesse públ ico; b 
b) A pedido do fornecedor. 
12.4. O cancelamento da Ata c 
previstas, assegurados o contradjt 
publ icado na Imprensa Ofic ial . 
12.5. O fornecedor poderá so l i c i i 
preço na ocorrência de fatos s u p e l , 
perfeita execução contratual , cje 
dev idamente comprovados . 

[cancelado quando : 
le registro de preços. 
J ou instrumento equivalente no prazo 
n justi f icativa acei tável . 
regist rado, na hipótese deste se tornar 
pdo; o u , 
B III ou IV do caput do art. 87 da Lei n. 
n. 10.520, de 2002. 

nas hipóteses previstas nas alíneas a, b 
po por despacho do órgão gerenciador, 
a defesa. 

t) de preços poderá ocorrer por fato 
prtuito ou força maior, que prejudique o 
pmprovados e just i f icados: 

le Registro de Preços, nas hipóteses 
p o , será comunicado ao fornecedor e 

ir o cancelamento do seu registro de 
lenientes que venham a comprometer a 
correntes da Teor ia da Imprev isão, 

C L Á U S U L A T R E 

13.1. O pagamento será efetuaqk 
equipamentos pelo Fiscal do Contr 

E 

13.2. O licitante vencedor deverá 
(de acordo com legislação da SEFA 
Cert idões de F G T S , INSS e Qéf 

Bloco Des. Antônio de Arruda - Av. Historia) 
CEP.: 78049-926 - Cuiabá - MT 

DO P A G A M E N T O . 

somente apos o aceite definit ivo dos 

o ; 
cbresentar Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 

ir 

ü-MT), e deverá estar acompanhada das 
idões Negat ivas de Débi tos: Federa l , 
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Estadual , Municipal e junto a Just iça Trabalh is ta, dentro do prazo de 
val idade, onde serão confer idos e recebidos; 
13.3. O documento fiscal deverá obr igator iamente conter as especif icações 
dos objetos entregues constando a marca de cada um deles e respectivos 
números de sér ies. Em campo complementar na Nota Fiscal, deverá ser 
informado o número de Nota de Empenho , C ó d i g o / N o m e do Banco, 
Código da Agênc ia , Conta Corrente para depósito do pagamento em 
nome da contratada e nome do Fiscal do Contrato; 

13.4. A cada pagamento será veri f icada a si tuação de val idade dos 
documentos exigidos na habi l i tação. 
13.5. Em exist indo documento com prazo de val idade vencido ou irregular, 
o fornecedor será notif icado para regularizar. 
13.6. O fornecedor, depois de not i f icado, terá o prazo de 15 (quinze) dias 
para proceder à regular ização. Findo o prazo, em não se manifestando ou 
não regular izando, o fato deverá ser cert i f icado e comunicado ao 
Departamento Administrat ivo do órgão gerenciador para as providências 
cabíveis. 

13.7. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão 
signatário poderá baixá-la e carrear para os autos, sem necessidade de 
comunicar o fato ao fornecedor. 
13.8. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça 
constar, para fins de pagamento , o nome e número do banco, da agência e 
da conta corrente, assim como se d isponível , o número do fac-símile. 
13.9. A adjudicatária não poderá apresentar nota f iscal/ fatura com CNPJ 
diverso do registrado na Ata de Registro de Preços. 
13.10. A nota f iscal/ fatura apresentada em desacordo com o estabelecido 
neste Edital , na nota de empenho , na Ata de Registro de Preços ou com 
qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à 
adjudicatária e neste caso o prazo previsto no subitem 13.6 será 
interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a 
partir da respectiva regular ização. 

13.11. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto 
pendente de l iquidação qualquer obr igação. Esse fato não será gerador de 
direito a reajusta mento de preços ou à atual ização monetár ia. 

C L Á U S U L A Q U A T O R Z E - C O N D I Ç Õ E S DE F A T U R A M E N T O . 

14.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal , Fatura, etc.) deverá ser 
encaminhado ao órgão comprador , que terá o prazo de até 30 (trinta), na 
forma estatuída no Art. 40 , XIV, " a " , da Lei n. 8 .666 /93 , ou interromper o 
prazo, no caso de qualquer incorreção detectada. 
14.2. O documento de cobrança será emit ido em nome do órgão 
comprador , sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número 
da Solici tação de Empenho e contendo todos os dados da mesma. 
14.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada para habi l i tação, da Proposta Comercia l e do 
documento de cobrança, que serviu de base para emissão da Solicitação de 
Empenho. 
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14.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão 
estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a 
legislação tr ibutária apl icável à espécie. 
14.4. Qualquer al teração de dados bancários somente será permit ida desde 
que efetuada em papel t imbrado da empresa , assinada por representante 
legal , dev idamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao 
órgão comprador , antes do processamento do respectivo pagamento . 

14.5. No documento de cobrança não deverá constar descr ição estranha ao 
constante da Solici tação de Empenho e Te rmo de Referência 

C L Á U S U L A QUINZE - DAS S A N Ç Õ E S ADMIN ISTRATIVAS. 

15.1. Nos termos do art. 7 o da Lei n° 10 .520 /2002 , f icará impedida de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no SICAF, ou nos s istemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 o desta Le i , pelo prazo de 
até 05(cinco) anos , sem prejuízo das multas previstas neste edital e no 
contrato e das demais cominações legais, a licitante que : 

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços/Cont ra to , quando convocada 
dentro do prazo de val idade de sua proposta ; 
b) Não retirar a nota de empenho , quando convocada dentro do prazo de 
vigência da A t a ; 
c) Apresentar documentação fa lsa; 
e) Deixar de apresentar documentos exigidos para o cer tame; 
f) Retardar, falhar ou fraudar a execução da obr igação assumida ; 
g) Não mantiver a proposta ; 
h) Compor tar -se de modo inidôneo ou cometer fraude f iscal . 
15.2. Em caso de atraso e /ou inadimplência total ou parcial do contrato, a 
empresa contratada, estará sujeita às seguintes penal idades, previstas no 
artigo 86 e 87 da Lei n° 8 .666/93 e o Decreto n. 5 .450 /05 , garant ida a 
prévia de fesa : 
a) Advertência: 
a . l ) Adver tência pelo não cumpr imento de Cláusula Contratual , desde que 
não interfira no andamento normal do serviço ou sua conclusão e não traga 
prejuízos econômicos e funcionais a este Ó rgão ; 
b) Multa: 
b . l ) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato a cada 
reincidência do motivo determinante da apl icação da penal idade de 
adver tênc ia ; 
b.2) De 2% (dois por cento) ao dia até o limite de 2 0 % (vinte por cento) 
sobre o valor das mercador ias nos casos de atraso injustif icado de até 05 
dias nos prazos de : 
I. Na entrega do objeto l ici tado; 
II. Na mon tagem; 
III. Na substi tuição do objeto l ici tado; 
IV. Na prestação dos serviços de assistência técn ica ; 
b.3) De 2% (dois por cento) ao dia até o limite máx imo de 2 0 % , sobre o 
valor total da obr igação pendente, nos casos de atraso e /ou recusa 
injustif icada ac ima de 05 dias nos prazos d e : 
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I. Na entrega do objeto l ici tado; 
II. Na mon tagem; 
III. Na substi tuição do objeto l ici tado; 
IV. Na prestação dos serviços de assistência técn ica; 
b.4). Após o 15° dia de atraso do prazo previsto para entrega ou 
substi tuição do objeto l icitado, sem justi f icativa aceita pela Admin is t ração, o 
objeto será considerado como inexecutado; 
b.5) De 1 0 % sobre o valor total da obr igação pendente nos casos de : 
I. entrega parcial dos objetos l ici tados; 
II. montagem parcial dos objetos l ici tados; 
III. não substi tuição de objeto recusado ou com vícios, desde que configure 
inexecução parcia l ; 
IV. entrega de material com defeito de fabr icação, danif icado e /ou 
incompleto; 
V. outras hipóteses inexecução parcial do C O N T R A T O ; 
b.6) De 2 0 % sobre o valor total do contrato nos casos de : 
I. recusa injustif icada em iniciar a entrega dos objetos l ici tados; 
II. recusa injustif icada em montar os objetos l ici tados; 
III. recusa injustif icada em entregar a total idade dos objetos l ici tados; 
IV. outras hipóteses de inexecução total do C O N T R A T O ; 
c) O contratado estará sujeito ainda às seguintes sanções administrat ivas: 
c. l ) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Públ ica; 
c.2) Suspensão temporár ia de participar de l icitações e impedimento de 
contratar com o Poder Judic iár io; 
d) A apl icação das penal idades será precedida da concessão da 
oportunidade de ampla defesa por parte do contratante, na forma da lei. 
15.3. Previamente à apl icação das sanções previstas nos subitens 
anter iores, será facultada a defesa da adjudicatária no respectivo processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva int imação, 
conforme disposto no § 2 o do artigo 87 da Lei n° 8 .666 /93 . 

15.4. O valor da multa apl icada deverá ser recolhido no Setor Financeiro do 
T J M T , no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da noti f icação, ou será 
descontado por ocasião do pagamento efetuado pelo T J M T , podendo, a inda, 
ser cobrada judic ia lmente. 
15.5. As multas e outras penal idades somente poderão ser relevadas, pelo 
contratante, nos casos de força maior dev idamente comprovados por 
escrito e para os quais não tenha dado causa a contratada. 
15.6. A contratada deverá comunicar os fatos de força maior ao TJMT, 
dentro do prazo de 02 (dois) dias consecut ivos de sua veri f icação e 
apresentar os documentos da respectiva comprovação, em até 05 (cinco) 
dias consecut ivos a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não 
serem considerados. 
15.7. O T J M T , no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecut ivos, 
contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar 
ou recusar a alegação de fatos de força maior. 
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15.8. As penal idades porventura apl icadas, serão obr igator iamente 
registradas no site T J / M T , e no caso de suspensão de licitar, o licitante será 
descredenciado por igual período. 

15.9. Serão publ icadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as 
sanções administrat ivas previstas no subi tem 15.2 , c, d, deste Edital , 
inclusive a reabi l i tação perante a Adminis t ração Públ ica. 
15.10. O possível órgão aderente à A R P será o responsável pelas sanções 
administrat ivas apl icáveis ao fornecedor, inclusive apl icação da pena 
prevista nesta A R P , de acordo com o que preceitua a Lei n° 10 .520 /02 , n° 
8 .666/93 e pelos Decretos n° 3 .931 /01 , n° 3 .555/00 . 

C L Á U S U L A DEZESSEIS - D O C U M E N T O S APL ICÁVEIS . 

16.1. Esta Ata de Registro de Preços v incula-se às disposições cont idas nos 
documentos a seguir especi f icados, cujos teores são conhecidos e acatados 
pelas partes: 
a) Edital de Pregão Eletrônico n. 5 0 / 2 0 1 5 - CIA 0094178-
36.2015.8.11.0000, Te rmo de Referência n . 0 5 / 2 0 1 5 - D C P - D M P que 
acompanhou o edital . 
b) Proposta escrita do fornecedor ou negoc iação/ recompos ição de preço. 

C L Á U S U L A D E Z E S S E T E - DAS P R E R R O G A T I V A S D O Ó R G Ã O 
G E R E N C I A D O R . 

17.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao 
presente instrumento: 
a) Modi f icá- lo, uni lateralmente, para melhor adequação às f inal idades do 
interesse públ ico, nos termos do Art. 65 da Lei n. 8 .666 /93 , respeitados os 
direitos do Fornecedor. 
b) Cance lá- lo , total ou parc ia lmente, nos casos especi f icados no Art .20 e 21 
do Decreto 7 .892/2013. 
c) Rescindir nos enumerados nos Ar t .77, 78 , 79 e 80 da Lei n. 8 .666 /93 . 
d) Apl icar as penal idades mot ivadas pela inexecução, total ou parcial , deste 
instrumento. 
e) Fiscalizar junto com os demais órgãos signatár ios, o fornecimento dos 
materiais. 

C L Á U S U L A DEZOITO - C O M U N I C A Ç Õ E S . 

1..1. As correspondências expedidas pelas partes signatár ias deverão 
mencionar o número deste instrumento e o assunto específ ico da 
cor respondênc ia . 

1..1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser 
endereçadas ao : 

T R I B U N A L DE JUST IÇA DO E S T A D O DE M A T O G R O S S O 
PALÁCIO DA JUSTIÇA 

A V . H ISTORIADOR RUBENS DE M E N D O N Ç A , S / N - C U I A B Á / M T 
C E P : 78049-926 

D E P A R T A M E N T O ADMIN ISTRAT IVO 
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DIVISÃO DE C O M P R A S 
1..2. Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos 
fornecedores deverão ser comunicadas por escrito ao órgão gerenciador. 

C L Á U S U L A D E Z E N O V E - DAS D ISPOSIÇÕES FINAIS. 

19.1. A Sol ici tação de Empenho , uma vez emit ida, não substitui o 
instrumento da A R P . 
19.2. Todo instrumento de procuração deverá constar f irma reconhecida do 
mandante , nos termos do Art. 654 , § 2 o , do Código Civil Brasi leiro. 
19.3. O fornecedor obr iga-se a manter em compat ibi l idade com as 
obr igações por ele assumida , com todas as condições de habil i tação e 
qual i f icação exigidas na licitação e a cumprir f ie lmente as Cláusulas ora 
avençadas, bem como com as normas previstas na Lei n. 8 .666/93 e 
legislação complementar , durante a vigência desta Ata de Registro de 
Preços. 

19.4. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo 
Fiscal da Ata de Registro de Preços com a empresa contratada ou seu 
procurador e a quem interessar, lavrando-se, ao final da reunião, ata 
circunstanciada assinada por todos os presentes e encaminhado-a ao 
Presidente do Tr ibunal de Just iça para del iberações. 

C L Á U S U L A V INTE - PA P U B L I C A Ç Ã O 

20.1. Para eficácia do presente instrumento, o Tr ibunal de Justiça 
providenciará seu extrato de publ icação na Imprensa Oficial do Estado de 
Mato Grosso , em conformidade com o disposto no Art. 20 do Decreto n. 
3 .555/00. 

C L Á U S U L A V INTE E UM - DO FORO 

21.1. Fica eleito o Foro de Cu iabá /MT para dirimir quaisquer controvérsias 
advindas da execução desta Ata de Registro de Preços. 
21.2. E por estarem de acordo, após lido e ass inado, as partes f i rmam a 
presente ARP em 02(duas) vias de igual teor e fo rma, para um só efeito 
legal , f icando uma via arquivada na Gerencia Setorial de Licitação do órgão 
gerenciador, na forma do Art. 60 da Lei n. 8 .666 /93 . 

Cuiabá - MT, XX de X X X X X X X de 2015. 

Desembargador xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 
Presidente do Tr ibunal de Just iça do Estado de Mato Grosso 

F O R N E C E D O R : xxxxxxxxxx 
CNPJ X X X X X X X X X X X X X X X X I.E. x x x x x x x x x x x x x 

Representante: X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Testemunhas: xxxx e xxxxxx 
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A N E X O IX - T E R M O DE G A R A N T I A 

P R E G Ã O ELETRÔNICO N. 5 0 / 2 0 1 5 
CIA. 0094178-36.2015.8 .11.0000 

A empresa , CNPJ , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) RG 

e CPF , compromete -se a prestar garant ia, nos 
seguintes te rmos: 

a) Entregar os cert i f icados de garantia juntamente com os objetos para os 
produtos que assim o ex ig i rem; 
b) A assistência técn ica, quando necessár ia , fa r -se-á no local onde estiver 
instalado o equ ipamento , sendo de responsabi l idade do licitante contratado 
a sua retirada e a devolução nos respect ivos locais caso haja necessidade 
do conserto fora do local, correndo às suas expensas o t ransporte. 
c) Informar a retirada do material objeto de assistência técnica ao Fiscal e 
ao Depar tamento de Material e Patr imônio - D M P . 
d) Durante o prazo de garantia dos mater iais, estabelecida em 01 (um) 
ano para os itens 4,5 e 8; de 02 (dois) anos para os itens 1,3 e 7; de 
03 (três) anos para o item 6; de 05 (cinco) anos para o item 02 - o 
Fornecedor ou sua Assistência Técn ica credenciada prestará os serviços de 
assistência técnica aos equipamentos adquir idos, com ajustes, reparos 
necessár ios e manutenção corret iva dos respect ivos equ ipamentos , cujas 
despesas correrão por sua con ta ; 

e) Constatada a necessidade de subst i tuição do equ ipamento defei tuoso, o 
fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para a ret i rada. 
f) Após o recolhimento do equ ipamento ou material defe i tuoso, 
providenciar a troca no prazo de 15 (quinze) dias. 
g) A contratada fica obr igada - durante o período de garantia e em caso de 
necessidade de substi tuição de produtos e /ou componentes que não mais 
existam no mercado, ou que estejam fora de linha de fabr icação em razão 
de evolução tecnológica ou que , por qualquer outro mot ivo, o fabricante não 
mais o produza - a proceder à subst i tuição por produtos e /ou componentes 
tecnologicamente equivalentes ou super iores. 

h) A substi tuição de um produto /equ ipamento , nos casos referidos ac ima , 
estará condic ionada a autor ização do Presidente do Tr ibunal de Just iça. 
i ) Em caso de dani f icação estrutural (parede, portas, ca lçada, etc) durante 
a entrega e /ou instalação de mater ia is, é de responsabi l idade do contratado 
a integral reparação e l impeza do local onde fora instalado e ent regue. 

Diretor ou representante legal 
Razão social da empresa , 

C N P J . n° 
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A N E X O X- T E R M O DE CLASSIF ICAÇÃO / C A D A S T R O DE R E S E R V A 

As empresas abaixo relacionadas (conforme ata da sessão públ ica/chat com 
pregoeiro) acei taram a inclusão na respect iva ARP com preços iguais ao do 
licitante vencedor conforme autoriza artigo 11 do Decreto n. 7892 /2013 . 
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no site 
do Tr ibunal de Just iça e ficará disponibi l izado durante a vigência da ata de 
registro de preços, e 

Deverá ser respeitada a ordem de classif icação dos licitantes registrados na 
ata. 
O registro a que se refere tem por objetivo a formação de cadastro de 
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da a ta , nas hipóteses 
previstas nos art. 20 e 21 do Decreto n. 7892 /2013 . 
Empresa Cadastrada: 

Empresa : X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X LTDA. 
C N P J : X X X X X X X X X X X X X X X Inscrição 
Estadual: Endereço: X X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X 
Cidade: X X X X X X X / X X C E P : X X X X X X X X X X 
Telefone: X X X X X X X X X X E-mai l :XX Representante legal : XXX 
R.G: n . X X X X X X X X X X Órgão Exp. : X X X X X X X X X X C P F : X X X X X X X X X X X X 
I tens: XXXXXXXXX 

Planilha Demonstrat iva de Preços 

ITEM XX 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Marca Quant idade Valor Unitário R$ 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
(unidade) 

X X X X X X X X 
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS (SRP)

Nº 04/2015

PROCESSO Nº 23349.000389/2015-42

O Instituto Federal Catarinense –  Câmpus Araquari, por intermédio do pregoeiro, 
designado pela Portaria nº 364/2014 de 24  de novembro de 2014 e da equipe de apoio 
designada pela mesma portaria, torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade Pregão, para Registro de Preços, na forma Eletrônica, tipo 
Menor Preço por Item, para Eventual  aquisição  de  bens  móveis  (mobiliário  geral, 
eletrodomésticos, utensílios de cozinha e diversos) para o Instituto Federal Catarinense – Câmpus 
Araquari e demais órgão participantes, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, 
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, 
de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO                                                                                                                          

1.1 A presente licitação tem por objeto o registro de preços para Eventual aquisição de bens 
móveis (mobiliário geral,  eletrodomésticos,  utensílios de cozinha e diversos)  para o Instituto 
Federal Catarinense – Câmpus Araquari e demais órgãos participantes conforme especificações 
constantes do Termo de Referência –  Anexo I e demais condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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. 

1.3 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e a descrição do 
objeto constante no site www.comprasnet.gov.br, “SIASG” ou Nota de Empenho, prevalecerá a 
descrição deste Edital.

2. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

2.1 A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas 
de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário abaixo 
discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
DATA: 27/08/2015.
HORÁRIO: 09h00min. (Horário Oficial de Brasília – DF)
CÓDIGO UASG: 158459

2.2 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, nos mesmos horários e endereço eletrônico anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

2.3 Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo 
e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                             
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3.1 A eventual despesa decorrente da execução do objeto desta licitação correrá no exercício 
de 2015 à conta do Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: 88271, Fonte: 
0112000000, Elemento de Despesa: 449052.

3.2 Nos exercícios seguintes as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas nos respectivos Orçamentos do ÓRGÃO GERENCIADOR e do(s) ORGÃO(S)PARTICI-
PANTE(S).

4. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES

4.1 O órgão gerenciador será o Câmpus Araquari do Instituto Federal Catarinense, localizada à 
Rodovia  BR-280,  km 27,  nº  5.200,  Caixa Postal  21  –  Bairro  Colégio  Agrícola,  na cidade de 
Araquari/SC, CEP 89.245-000.

4.2 São participantes os seguintes órgãos:

4.2.1 Câmpus Blumenau do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no se-
guinte  endereço:  Rua  Bernardino  José  de  Oliveira  81,  Bairro  Badenfurt, 
Blumenau/SC. CEP 89070-270.

4.2.2 Câmpus Brusque do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguin-
te endereço: Rua Hercílio Luz, 373, Bairro Centro, Brusque/SC. CEP 88.350-170

4.2.3 Câmpus Camboriú do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no se-
guinte endereço: Rua Joaquim Garcia, s/n, Camboriú/SC. CEP 88340-000.

4.2.4 Câmpus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense a ser entregue 
no seguinte endereço:  Rua Paulo Chapieusky, Bairro Centenário, São Bento do 
Sul/SC. CEP 89.283.06

4.2.5 Câmpus Sombrio do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguin-
te endereço: SEDE – Rua das Rosas, s/nº Vila Nova – Santa Rosa do Sul/SC CEP: 
88.965-000 

4.2.6 Câmpus Videira do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte 
endereço:  Rodovia  SC  135,  km  125,  Campo  Experimental,  Videira/SC.  CEP 
89.560-000.

4.2.7  Câmpus Osório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Sul a ser entregue no seguinte endereço: Avenida Santos Dumont, 
2127, Albatroz, Osório/RS. CEP 95520-000.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 
no Decreto nº 7.892, de 2013.

5.1.1 Tratando-se dos itens para microempresas e empresas de pequeno porte e 
cooperativas (que  constam  da  tabela  descrita  no  termo  de  referência) 
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enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente 
autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado 
aos valores das contratações já praticadas pelo órgão gerenciador, pelos órgãos 
participantes ou por aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), para cada item da Ata. (Acordão 2.957/2011 do TCU)

5.2 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.

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

5.3.1 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 
quíntuplo 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, nos termos do §4º do art. 
22 do Decreto 7.892/2013.

5.4 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.

5.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contra-
tação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Pre-
ços.

5.6 Nas Atas de Registros de Preços, as quantidades previstas para os itens com preços regis-
trados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não 
participantes do procedimento licitatório para registro de preços, conforme especificado na Ata 
de Registro de Preços. (Instrução Normativa n.º 06, de 25 de Julho de 2014, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão)

6. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

6.1 O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo Instituto Federal Catarinense – Câmpus 
Araquari, com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informa-
ção do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do sistema 
eletrônico para este órgão, integrante do Sistema de Serviços Gerais – SISG. 

6.2 Poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem integralmente as exigências 
deste Edital, estando, para tanto, devidamente credenciadas nos termos da Instrução Normati-
va nº 02 de 11 de Outubro de 2010.

6.3 As empresas interessadas em participar do presente pregão deverão estar com o 
cadastramento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –  SICAF ou 
providenciar o seu cadastramento e sua validação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos 
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órgãos da Administração Pública Federal, até o terceiro dia útil anterior à da data do 
recebimento das propostas, em cumprimento aos Decretos nº: 3.722 de 09 de janeiro de 2001, 
4.485 de 25 de novembro de 2002 e 5.450 de 31 de maio de 2005, devendo para tanto, 
apresentar os documentos pelos níveis que o cadastro abranger, estes, previstos no capítulo II, 
art. 8º, incisos I, II, III, IV, V e VI da Instrução Normativa nº 2 de 11/10/2010. 

6.4 Não poderão participar da presente licitação direta ou indiretamente, as interessadas que es-
tejam enquadradas em um ou mais dos itens a seguir:

6.4.1 Cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou contrata-
ção com o Instituto Federal Catarinense e/ou impedimento de participar em licita-
ção  ou  contratação  com  a  Administração  Pública  Federal  (Parecer 
08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU c/c Orientação Normativa 49, de 25/04/2014;

6.4.2 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Adminis-
tração Pública.

6.4.3 Se encontrem sob falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, 
judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial, dissolu-
ção ou liquidação bem como, licitantes que se apresentem constituídas na forma 
de empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

6.4.4 Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;

6.4.5 Empresa que não explore ramo de atividade compatível com o objeto desta 
licitação;

6.4.6 Referente aos itens exclusivos para microempresas e empresas de pequeno 
porte e cooperativas (que constam da tabela descrita no termo de referência):

6.4.6.1 Que não se qualifiquem como microempresas, empresas de peque-
no porte ou cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 
2007;

6.4.6.2 Que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pe-
queno porte, incidam em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, 
da Lei Complementar n° 123, de 2006;

6.4.8 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 
9º da Lei 8.666 de 1.993;

6.5 Os Licitantes interessados em participar deste Pregão Eletrônico, deverão observar o cum-
primento dos requisitos de participação estabelecidos no art. 13 do Decreto 5.450/05.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 A Licitante deverá estar previamente credenciada no sistema eletrônico para participar 
deste “Pregão na forma eletrônica”, no site www.comprasnet.gov.br.

7.2 O credenciamento será efetivado pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível para acesso ao sistema eletrônico.

7.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
da Licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou a esta Instituição, responsabilidade por eventuais danos 
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decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 
Licitante ou de seu Representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

7.5 O credenciamento dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores –  SICAF, com documentação válida no referido cadastro e sem 
ocorrências que as impeçam de participar do presente certame.

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

8. DO ENVIO ELETRÔNICO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, a partir da data de divulgação deste Edital no site: www.comprasnet.gov.br até a 
data e horário da abertura da sessão pública contendo além das especificações detalhadas do 
objeto ofertado e seu preço o atendimento dos seguintes requisitos:

8.1.1 A proposta deverá especificar detalhadamente o objeto, contemplando 
todas as especificações técnicas, com descrição detalhada, quantidade de 
unidades para cada item, valor unitário e valor global, em algarismo, expressos 
em real, com no máximo duas casas após a vírgula, nas condições e locais 
constantes no Termo de Referência;

8.1.1.1 No ato de preenchimento da proposta no sistema, pede-se para ob-
servarem que o campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”  conta 
com espaço para 5.000 (cinco mil) caracteres, sendo obrigatório o preen-
chimento do detalhamento do objeto ofertado. (Não serão aceitas somente 
as descrições que contenham: “idem ao edital”, ou “conforme edital”  ou 
“outras deste gênero”).

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

8.1.2 A licitante deverá contemplar em seu preço, todos os custos decorrentes da 
execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

8.1.3 O licitante deverá observar o valor máximo especificado no Termo de Refe-
rência, sob pena de desclassificação de sua proposta.

8.1.4 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as pro-
postas apresentadas.  

8.2 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pú-
blica do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inob-
servância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

8.3 Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá declarar, em campo pró-
prio do sistema eletrônico:
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8.3.1 Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências deste Edital;

8.3.2 Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação nes-
te certame;

8.3.3 Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores, con-
forme Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil 
(CRFB) c/c Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358 de 2002.

8.3.4 Que a proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente, con-
soante o disposto na Instrução Normativa n° 2, de 16 de setembro de 2009, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão. (Declaração de Elaboração Independente de Proposta).

8.4 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverá informar tal condição no ato 
do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico, afir-
mando que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado previsto nos artigos 42 a 49 da mesma 
Lei.

8.4.1 A não informação da condição prevista no item anterior apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido estabelecido na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa.

8.5 O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das 
vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usu-
fruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá declarar sua 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema comprasnet.

8.6 O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser do 
mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o objeto da presente 
licitação.

8.7 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das dis-
posições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos 
seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promo-
vendo, quando requerido, sua substituição.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1 No dia e hora previstos no item 2 (dois) do presente Edital terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico, quando o Pregoeiro verificará a conformidade das propostas com os requisi-
tos estabelecidos neste Edital. Caso constate irregularidade, promoverá a exclusão da propos-
ta. Uma vez executado este procedimento, o Pregoeiro fará a divulgação das propostas classifi-
cadas ordenadas automaticamente pelo sistema, sendo que somente estas participarão da 
fase de lance.

9.2 Serão desclassificadas as propostas:
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9.2.1 Que contiverem preços condicionados a prazos, vantagens de qualquer na-
tureza ou descontos não previstos neste Edital, inclusive financiamentos subsidi-
ados ou a fundo perdido;

9.2.2 Que forem totalmente omissas, não apresentarem as informações princi-
pais na descrição, bem como as que apresentarem preços ou vantagens basea-
das nas ofertas de outras licitantes;

9.2.3 Que ofertem preços manifestamente inexequíveis assim considerados 
aqueles irrisórios ou de valor zero;

9.2.4 Que identifiquem o licitante;

9.2.5 Que apresentem quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condi-
ção não prevista neste Edital.

9.3 A desclassificação de qualquer proposta será sempre fundamentada e registrada no siste-
ma, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

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

10. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

10.1 Somente participarão da fase de lance, as propostas classificadas pelo pregoeiro, 
ordenadas automaticamente pelo sistema, quando então este dará inicio à fase competitiva, 
podendo os licitantes encaminhar lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, 
observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente estes informados do 
recebimento do lance e o do valor consignado no registro.

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

10.3 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro.

10.4 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

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

10.6 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.7 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 
efeito de ordenação das propostas.

10.8 Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME - 
ou empresa de pequeno porte - EPP -, o sistema fará a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as micro-
empresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
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como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

10.9 Caso, após o encerramento da etapa de lances, não se verifique a situação prevista nos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, havendo eventual empate entre propos-
tas, ou entre proposta e lance, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o 
qual os licitantes serão convocados.

10.10 Apurada a proposta final de menor preço, 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.

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

10.12 No caso de desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados.

10.13 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos 
participantes no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

11. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS                                              

11.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM.

11.2 O Pregoeiro examinará a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilida-
de, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto e requisitará, na sequên-
cia, a proposta, por meio da opção “Enviar anexo”.

11.2.1 Quando convocado para enviar o anexo no sistema comprasnet, o 
licitante deverá fazê-lo imediatamente, no prazo máximo de 02 (duas) 
horas, adequando a proposta conforme último lance vencedor, podendo 
referido prazo ser prorrogado, desde que solicitado pelo licitante no 
“chat” do comprasnet, observando, ainda, o seguinte:

11.2.1.1 Ser datilografada ou impressa. As especificações do objeto 
terão que ser redigidas com clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscimos ou entrelinhas, descrevendo as características do 
objeto ofertado, em conformidade com a descrição do Termo de 
Referência, rubricadas todas as suas folhas, exceto a última que 
conterá data, nome, cargo e assinatura do responsável ou 
representante legal da empresa, podendo utilizar o formulário do 
ANEXO III deste Edital.

11.2.1.2 Fazer menção ao número deste Edital, conter a razão 
social da licitante, seu CNPJ/MF e endereço completo, Fone, e-mail, 
Fax e Nome do Representante. A ausência do CNPJ e/ou endereço 
completo poderá ser preenchida pelos dados constantes no 
sistema eletrônico.

11.2.1.3 Indicar o preço unitário, bem como o preço total por item.
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11.2.1.4 Fazer constar na proposta de preço oferta firme e precisa, 
sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o 
julgamento a ter mais de um resultado.

11.2.1.5 Conter informações do Banco, a Agência, a Cidade praça 
de pagamento e o número da Conta Corrente, para a emissão da 
Ordem Bancária de pagamento do objeto.

11.3 Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet po-
derão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser 
estabelecido pelo Pregoeiro.

11.3.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Departamento de Administração e Planejamento, situado no 
Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari, no endereço já informado neste 
Edital.

11.4 Juntamente ao envio da proposta conforme subitem 11.2.1, a licitante deverá encaminhar 
os seguintes documentos:

11.4.1 Quanto ao julgamento das propostas a serem enviadas para os itens 08, 09, 
10 e 11, será solicitado  Relatório de desempenho do produto conforme norma 
ABNT NBR 13961:2010 – Móveis para Escritórios – Armários – emitido por laborató-
rio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.

11.4.2 Será ainda solicitado, para os itens 08, 09, 10 e 11:

12.4.2.1 Documento emitido em nome da licitante e/ou fabricante do item 
cotado  que  comprove  que  as  madeiras  utilizadas  na  fabricação  e/ou 
montagem dos itens são oriundas de áreas de florestas nativas com Projetos 
de Manejo Florestal ou de áreas de reflorestamento aprovados pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
conforme prevê a Instrução Normativa nº 112/2006 ou;

12.4.2.2 Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA, com validade, vigência na data da solicitação que comprove que a 
licitante e/ou fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão 
fiscalizador para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas 
ou de reflorestamento, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações 
dadas pela Lei nº 10.165/2000.

11.4.2  Quanto ao julgamento das propostas a serem enviadas para os itens 12, 
13, 14, será solicitado  Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h 
conforme norma NBR 8094 – Material metálico revestido e não revestido - Corro-
são por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT 
NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 
em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e 
que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, 
com escopo abrangendo a referida norma.

11.4.3 Quanto ao julgamento das propostas a serem enviadas para os itens 19 e 
20, será solicitada Portaria de Aprovação de Modelos de Instrumentos de Medição, 
expedida pelo INMETRO a fim de comprovar que os modelos ofertados foram apro-
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vados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia de acordo com 
a portaria 236/94.

11.4.4  Quanto ao julgamento das propostas a serem enviadas para os itens 32 e 
33, será solicitado Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 
13962:2006 – Móveis para escritórios – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio.

11.4.5 Será ainda solicitado, para os itens 32 e 33:

11.4.5.1 Documento emitido em nome da licitante e/ou fabricante do item 
cotado  que  comprove  que  as  madeiras  utilizadas  na  fabricação  e/ou 
montagem dos itens são oriundas de áreas de florestas nativas com Projetos 
de Manejo Florestal ou de áreas de reflorestamento aprovados pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
conforme prevê a Instrução Normativa nº 112/2006 ou;

11.4.5.2 Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA, com validade, vigência na data da solicitação que comprove que a li-
citante e/ou fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão fis-
calizador para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou 
de reflorestamento, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas 
pela Lei nº 10.165/2000.

11.4.6 Quanto ao julgamento das propostas a serem enviadas para os itens 35 e 
84 serão solicitados Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por ex-
posição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acor-
do com a ABNT NBR 8094/1983(material metálico revestido e não revestido – cor-
rosão por exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas) em nome da licitante e 
Relatório de ensaio sobre determinação de aderência, emitido por laboratório acre-
ditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 11003/2009 em nome da licitan-
te.

11.4.7 Será ainda solicitado, para os itens 35 e 84:

11.4.7.1 Documento emitido em nome da licitante e/ou fabricante do item 
cotado  que  comprove  que  as  madeiras  utilizadas  na  fabricação  e/ou 
montagem dos itens são oriundas de áreas de florestas nativas com Projetos 
de Manejo Florestal ou de áreas de reflorestamento aprovados pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
conforme prevê a Instrução Normativa nº 112/2006 ou;

12.4.7.2 Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA, com validade, vigência na data da solicitação que comprove que a li-
citante e/ou fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão fis-
calizador para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou 
de reflorestamento, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas 
pela Lei nº 10.165/2000.

11.4.8 Quanto ao julgamento das propostas a serem enviadas para os itens 38 e 
39, serão solicitados:
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11.4.8.1 Ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para de-
monstrar  o  atendimento  aos  requisitos  contemplados  pela  norma  NBR 
13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em 
conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão 
por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade 
com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes re-
tas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e 
ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera 
úmida saturada de pelo menos 400 horas; e

11.4.6.2 Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluido-
ras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009.

11.4.9 Quanto ao julgamento das propostas a serem enviadas para os itens: 23, 
48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 75, 83, será solicitado:

11.4.9.1 Documento emitido em nome da licitante e/ou fabricante do item 
cotado  que  comprove  que  as  madeiras  utilizadas  na  fabricação  e/ou 
montagem dos itens são oriundas de áreas de florestas nativas com Projetos 
de Manejo Florestal ou de áreas de reflorestamento aprovados pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 
conforme prevê a Instrução Normativa nº 112/2006 ou;

11.4.9.2 Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
IBAMA, com validade, vigência na data da solicitação que comprove que a li-
citante e/ou fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão fis-
calizador para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou 
de reflorestamento, conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas 
pela Lei nº 10.165/2000.

11.5 As propostas deverão ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
data estabelecida no item 2.1 deste Edital.

11.6 Se por motivo de força maior ou caso fortuito, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
prazo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e caso persista o interesse do 
Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari, este poderá solicitar prorrogação geral da 
validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

11.7 Será desclassificada a proposta final que:

11.7.1 Contenha vícios ou ilegalidades insanáveis.

11.7.2 Apresentar preços manifestamente inexequíveis.

11.8 O pregoeiro poderá solicitar o envio de documentos que contenham as características do 
material ofertado, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, prospectos, etc.

11.9 Se a proposta de menor valor não for aceitável ou for desclassificada, o Pregoeiro exami-
nará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apu-
ração de uma proposta que atenda a este Edital.

11.10 Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 
melhor.
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11.11 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

11.12 Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço este deverá comprovar 
sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

11.13  A  exclusividade  de  participação  às  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –
ME/EPP,  nos  termos  da  Orientação  Normativa  n.º  47  da  Advocacia-Geral  da  União,  de 
25/04/2014, é obrigatória em relação aos itens 04 a 11 do Anexo I (Termo de Referência), cujos 
itens totalizam um valor menor que R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). (Orientação Normativa n.º 
47, de 25 de Abril de 2014).

11.13.1  Em licitação dividida em itens ou lotes/grupos,  deverá ser adotada a 
participação  exclusiva  de  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou 
sociedade cooperativa (art. 34 da Lei n.º 11.488, de 2007) em relação aos itens 
ou lotes/grupos cujo valor seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
desde que não haja a subsunção a quaisquer das situações previstas pelo art. 9º 
do Decreto n.º 6.204, de 2007. (Orientação Normativa n.º 47, de 25 de Abril de 
2014)

12. DA HABILITAÇÃO                                                                                                                    

12.1 Após a fase da aceitação das propostas, o pregoeiro fará a verificação por meio de 
consulta online ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, dos níveis inscritos 
no art. 8°, incisos I, II, III, IV e VI do referido cadastro da(s) licitante(s), sendo impressa 
declaração demonstrativa da situação desta(s), a qual será juntada ao processo de licitação.

12.2 As licitantes que não se encontrem com o cadastramento validado e atualizado nos 
incisos do subitem anterior mencionados deverão, obrigatoriamente, encaminhar o seguinte:

12.2.1 Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devi-
damente registrado, em se tratando de sociedades comerciais ou empresa 
individual de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídi-
cas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício;

c) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Em-
presas Mercantis.

12.2.2 Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Re-
ceita Federal), Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no inciso III, 
do art. 29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;
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c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Fe-
deral, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente 
atualizado;

d) Certidão Negativa de Débito –  CND ou Positiva com Efeito de Negativa 
relativa às contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente atualizada.

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Traba-
lho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VI-
I-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 
5.452, de 1º de maio de 1943.

12.2.3 Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, ex-
pedida pelo distribuidor da sede da licitante;

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício soci-
al, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situ-
ação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios.

c) no caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, 
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial 
do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setem-
bro de 2007);

d) 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;

e) 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:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

12.3 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 até 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação ou item pertinente (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666, de 1993).

12.3.1 Será fixado percentual proporcional aos riscos que a inexecução total ou 
parcial do contrato poderá acarretar para a Administração, considerando-se, o 
valor do contrato, a essencialidade do objeto, o tempo de duração do contrato, 
entre outros fatores, a partir de consulta à autoridade competente deste órgão, 
conforme art. 44 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/10.

12.4 Quanto à Qualificação Técnica, será exigido para a empresa classificada em primeiro lugar 
para os itens 4, 5, 6 e 7 (montagem e instalação de aparelhos de ar condicionado) o que segue, 
conforme estabelecido pelo CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia): 

12.4.1  Ser  empresa  devidamente  habilitada,  com  Certidão  de  Registro  e 
Comprovante  de  regularidade da empresa e dos  seus  Responsáveis  Técnicos, 
expedidos pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). 

12.4.2 Apresentar pelo menos (01) um atestado de capacidade técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante 
tenha executado serviços de características semelhantes, referente à montagem 
e instalação dos itens, descritos no Termo de Referência. 

12.4.3  Possuir  em  seu  quadro  funcional,  responsável  técnico  devidamente 
reconhecido pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). 

12.4.3.1 Comprovação do vínculo funcional ou de emprego do profissional, 
por meio de Contrato reconhecido pelo CREA ou de Carteira de Trabalho ou 
de documento hábil da Delegacia Regional do Trabalho ou sendo sócio da 
empresa comprovado pela última alteração contratual.

12.5 Os documentos necessários à habilitação que não forem comprovados quando em 
consulta online no SICAF ou ao sítio oficial da autoridade administrativa vinculada, deverão ser 
enviados imediatamente pela Licitante Vencedora, por meio eletrônico, no prazo máximo de 02 
(duas) horas, contados a partir da comunicação do Pregoeiro via “Chat” do sistema, e os 
originais deverão ser enviados em um prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar do envio 
da documentação via sistema eletrônico, BR-280, Km 27, 5.200, Caixa Postal 21, Bairro Colégio 
Agrícola,  CEP  89245-000,  na  cidade  de  Araquari  –  Santa  Catarina, A/C da Pregoeira, em 
envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e 
frontal: 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE – CÂMPUS ARAQUARI
A/C PREGOEIRA KARINE BORTOLI

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 04/2015
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ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

12.6 Para fins de habilitação, a verificação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia Catarinense nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 
meio legal de prova.

12.7 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado 
o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pe-
queno porte.

12.8 O pregoeiro fará, durante a fase de habilitação, a verificação por meio de consulta online:

12.8.1 Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacio-
nal de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) (www.transparencia.gov.br);

12.8.2 Da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacio-
nal de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br  /improbidade_adm/consultar_requerido.php  );

12.8.3 Da Composição societária da (s) empresa (s) a ser (em) contratada (s) a 
fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão contratante.

12.8.4 Referente aos itens  para microempresas e empresas de pequeno porte e 
cooperativas (que constam da tabela descrita no termo de referência):

12.8.4.1 Ainda como condição prévia à habilitação, em se tratando de licita-
ção exclusiva para microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP) 
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), 
o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas –  Gastos Diretos do 
Governo –  Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar 
se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pelo licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, no exercício anterior, 
extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o 
limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em 
caso de início de atividade no exercício considerado.

12.9 No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julga-
mento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem 
de classificação.

12.10 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, regis-
trado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

12.11 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante 
será declarado vencedor.
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12.11.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa 
de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularida-
de fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do mo-
mento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão ne-
gativa. 

12.11.2 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sem-
pre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser 
que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devi-
damente justificados.

12.11.3 A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no mo-
mento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos 
de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

12.11.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará deca-
dência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 
da Lei n° 8.666, de 1993 e art. 7º da Lei n° 10.520 de 17/07/2002 sendo faculta-
do à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica-
ção, ou revogar a licitação.

12.12  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

12.13 Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

12.13.1 em original;

12.13.2 por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administra-
ção, devidamente qualificado ou por Cartório competente;

12.13.3 publicação em órgão da Imprensa Oficial.

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

13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

13.1 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste certame, na forma eletrônica, ou mediante o 
encaminhamento de petição por escrito ao Pregoeiro.

13.1.1 Caso seja encaminhada petição por escrito ao Pregoeiro, deverá esta ser 
protocolada no endereço: Campus Araquari do Instituto Federal Catarinense, lo-
calizado no seguinte endereço: Rodovia BR 280 – Km 27 Caixa Postal 21 – Ara-
quari/SC CEP: 89.245-000 , A/C Setor de Compras e Licitações - Pregoeira, no ho-
rário de 08h00min as 12h00min e 13h00min as 17h00min;

13.1.2 Caso opte o licitante pelo envio na forma eletrônica, deverá este encami-
nhar para o endereço licitacao@ifc-araquari.edu.br

13.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
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13.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certame.

13.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, ex-
clusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: licitacao@ifc-
araquari.edu.br.

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

13.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entra-
nhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer inte-
ressado.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS                                                                              

14.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma ime-
diata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico manifestar sua intenção de recorrer.

14.1.1 O pregoeiro assegurará tempo mínimo de 30 (trinta) minutos para que o 
licitante manifeste motivadamente sua intenção de recorrer.

14.2 À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será concedido o 
prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das respectivas razões, ficando as demais lici-
tantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término 
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.2.1 Caso o licitante declarado vencedor do certame seja microempresa ou em-
presa de pequeno porte, e este tenha apresentado restrições na comprovação da 
regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem será contado após decorrido o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a re-
gularização da documentação, conforme prescrito no § 2º, do art. 4º, do Decreto 
nº 6.204 de 05/09/2007.

14.3 A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer 
importará decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto 
à licitante declarada vencedora.

14.4 O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

14.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de apro-
veitamento. 

14.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade com-
petente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

14.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Instituto 
Federal Catarinense, localizado no seguinte endereço: Rodovia BR 280 – Km 27 Caixa Postal 21 
– Araquari/SC CEP: 89.245-000, no horário de 08h00min as 12h00min e 13h00min as 17h00-
min.

14.8 Não serão conhecidos os recursos interpostos enviados por fac-símile ou com os respecti-
vos prazos legais vencidos.
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14.9 O Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apreciar o recurso, 
reconsiderando a sua decisão ou nesse mesmo período encaminhá-lo ao Diretor  Geral  do 
Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari, devidamente informado para apreciação e 
decisão no mesmo prazo.

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO                                                                       

15.1 O Objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso. 

15.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

15.3 No momento da Homologação, a autoridade competente contará com a ferramenta de 
formação de cadastro de reserva, que registrará os licitantes que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, para futura contratação, no caso da 
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, atendendo ao disposto no art. 
11 do Decreto nº 7.892, de 2013.

15.3.1 O cadastro de reserva envolverá somente itens com PROPOSTAS 
ADJUDICADAS;

15.3.2 A autoridade competente informará o prazo de 24 (vinte e quatro horas), a 
contar da homologação, para a adesão, por parte dos fornecedores com 
propostas NÃO RECUSADAS, ao Cadastro de Reserva.

15.3.3 O sistema enviará um e-mail a todos os fornecedores com propostas NÃO 
RECUSADAS para que possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do 
primeiro colocado desconsiderando a margem de preferência.

16. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classifi-
cação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará o(s) adjudicatário(s) 
para, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data da convocação, proceder à assinatura 
da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito 
de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas.

16.1.1 Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o 
órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administra-
ção poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no 
prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

16.1.2 Os prazos acima previstos poderão ser prorrogados uma única vez, por 
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante con-
vocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.

16.2 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar 
a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e seus Anexos, 
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
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após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos 
de habilitação, assinar a Ata.

16.3 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.

16.4 O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.

17. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
17.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua as-
sinatura.

18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO

18.1 A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do fornecedor obe-
decerão à disciplina do Decreto n° 7.892, de 2013, conforme previsto na Minuta de Ata anexa a 
este Edital.

19. DA CONTRATAÇÃO COM O(S) FORNECEDOR(ES)

19.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão convocará o licitante vencedor para no pra-
zo de 05 (cinco) dias úteis efetuar a assinatura do termo de contrato, aceitar ou retirar o instru-
mento equivalente: nota de empenho de despesa, autorização de compra ou instrumento simi-
lar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

19.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicita-
ção justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

19.3 As condições de fornecimento constam no Termo de Referência.
 
19.4 Antes da emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante realiza-
rá consulta “on line” ao SICAF e demais certidões previstas nos itens 10.7 e 10.8 deste edital.

19.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

20. DO PREÇO 

20.1 O objeto do presente Edital será fornecido pelo preço ofertado na proposta da(s) 
licitante(s) vencedora(s), que será fixo, podendo, contudo, ser revisto, observadas as prescri-
ções contidas no art. 17 e seus parágrafos do Decreto 7.892/2013.

21. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

21.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, in-
clusive o acréscimo de que trata o §     1  º     do     art.     65     da     Lei     n  º   8.666, de 1993, conforme o § 1º do 
art. 12 do Decreto 7.892/2013.

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

22.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referên-
cia e na Minuta da Ata de Registro de Preços.
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23. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

23.1 Os prazos e as condições da prestação do serviço estão previstos no Termo de Referência.

24. DO PAGAMENTO 

24.1 O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data do “atesto” 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

24.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

24.1.2 O “atesto”  fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obriga-
ções assumidas. 

24.1.3 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada na forma eletrônica consoante 
protocolo de ICMS nº 85 de 09 de Julho de 2010.

24.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as me-
didas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 
a Contratante.

24.2 Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regulari-
dade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado 
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

24.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicá-
vel.

24.3.1 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 pagamen-
to ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento 
oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar.

24.4 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente.

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

24.6 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

24.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concor-
rido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
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proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até 
a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte 
fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor a ser pago
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)  I = (6/100) I = 0,0001644
   365                   365

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
25.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666 de 1993, Lei nº 10.520 de 2002, 
do Decreto nº 3.555 de 2000 e do Decreto nº 5.450 de 2005 a Licitante/Adjudicatária que não 
assinar/retirar o contrato e/ou a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 
validade da proposta, apresentar documentação falsa, deixar de entregar os documentos 
exigidos no certame, não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade, comportar-se 
de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, fizer declaração falsa e/ou ensejar o retardamento da 
execução do certame.

25.1.1 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.

25.2 A Licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente 
e no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes sanções:

25.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.

25.2.2 Multa:

25.2.2.1 Moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor total da nota de empenho ou instrumento equivalente, até o 
limite de 30 (trinta) dias, observadas as disposições do art. 412 do Código 
Civil.

25.2.2.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota 
de empenho ou instrumento equivalente, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida podendo ser cumulada com a multa prevista 
no subitem 25.2.2.1;

25.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação ou contratação com o 
Instituto Federal Catarinense, por prazo não superior a 2 (dois) anos. (Parecer 
08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU c/c Orientação Normativa 49, de 25/04/2014);

25.2.4 Impedimento  de  participar  em  licitação  ou  contratação  com  a 
Administração Pública Federal e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 
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cinco anos (Parecer 08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU c/c Orientação Normativa 
49, de 25/04/2014);

25.2.5 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 
Administração pelos prejuízos causados.

25.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

25.5 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.

25.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos ou recolhidos em favor da União ou deduzidos da garantia ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

25.7 Caso a Contratante determine a multa deverá esta ser recolhida no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal 
Catarinense – Câmpus Araquari.

25.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS                                                                                                    

26.1 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.2 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da amplia-
ção da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da administra-
ção, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da 
licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas com-
preensões da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde que 
não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame bem como a finalidade e a 
segurança da futura contratação.

26.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promo-
ção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

26.5 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 
Instituto Federal Catarinense ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para ori-
entar seu julgamento e decisão.

26.6 Nenhuma indenização será devida às licitantes pelos custos de elaboração ou pela apre-
sentação de documentação referente ao presente Edital, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório.

26.7 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
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documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

26.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente nor-
mal no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Reitoria, exceto quan-
do for explicitamente disposto em contrário.

26.9 A Administração do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari poderá revogar a pre-
sente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalida-
de de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93.

26.10 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
Pregão, este será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a for-
mulação das propostas.

26.11 O órgão promotor do certame não disponibilizará suas instalações bem como equipa-
mentos ou conexões com o provedor do sistema eletrônico às licitantes interessadas em parti-
cipar deste Pregão.

26.12 Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede do Instituto Federal Catarinen-
se – Câmpus Araquari ou ainda nos sítios: www.comprasnet.gov.br e http://araquari.ifc.edu.br/
24.12.1 As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompa-
nhamento, mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem, das eventuais republicações 
e/ou retificações de edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras 
ocorrências que porventura possam ou não implicar em mudanças nos prazos de apresentação 
da proposta e da abertura da sessão pública.

26.13 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, 
o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do 
artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

26.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.

26.15 Compõem este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo III – Modelo de Proposta;
Anexo IV – Modelo de Termo de Recebimento;
Anexo V – Modelo de Termo de Aceitação.
Anexo VI - Minuta do Contrato

27. DO FORO 

27.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de 
Joinville/SC, Subseção Judiciária de Joinville, Seção Judiciária de Santa Catarina, com exclusão 
de qualquer outro.

Araquari (SC), 27 de agosto de 2015.

Jonas Cunha Espíndola
Diretor Geral

Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari
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ANEXO I – PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 04/2015

PROCESSO Nº 23349.000110/2015-21

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DA JUSTIFICATIVA DO PEDIDO

Com base nas demandas relacionadas pelos Setores do Instituto Federal Catarinense – 
Câmpus Araquari e dos demais Câmpus participantes, justificamos este Processo Licitatório a 
fim de que possamos suprir as necessidades e bem-estar dos discentes e servidores, colocando 
à  disposição  dos  mesmos:  mobiliário  geral,  eletrodomésticos  e  diversos  para  uso  e 
aproveitamento no sentido de melhorias na qualidade do ensino.

2. OBJETO

Eventual  aquisição de Bens Móveis (Mobiliário Geral,  Eletrodomésticos,  Utensílios de 
Cozinha e Diversos) para o Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari e para os Câmpus 
de  Blumenau,  Brusque,  Camboriú,  São  Bento  do  Sul,  Santa  Rosa  do  Sul  e  Videira  (SC)  e 
também para o Campus de Osório/RS.

Ite
m

Qntd 
Total

Unida
de Especificação Qntd Estimada por 

local de entrega

1 40 un

ACABAMENTO  LATERAIS  PARA  ESTANTES  DE  BIBLIOTECAS. Requisitos: 
Acabamentos  Laterais  para  estante  dupla  face  -  Emoldurado lateral  vertical 
para estante DUPLA FACE, em madeira MDP revestida em ambas as faces com 
laminado  melamínico  de  baixa  pressão  na  cor  DESEJADA,  com  18  mm  de 
espessura, acabamento com fitas de bordo de 2 mm coladas pelo sistema rolt 
melt  a  quente.  Permite  união  às  colunas  da  estante  através  de  parafusos 
fixados  no  emoldurado  pelo  sistema  de  rosca  metálica  embutida  do  qual 
permitam sucessivas  montagens  e  desmontagens.  Dimensões:  Comprimento 
202cm x Espessura 1,8cm x Largura 56 cm.  * Deverá contemplar montagem e 
instalação do item no endereço da contratante. Deve incluir garantia de acordo 
com o Código do Consumidor. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 10

Camboriú: 20

São Bento do Sul: 10

-

2 50 un

ACABAMENTO SUPERIORES PARA ESTANTES DE BIBLIOTECAS.
Requisitos: Emoldurado superior horizontal (chapéu) para estante DUPLA FACE, 
em madeira MDP revestida em ambas as faces com laminado melamínico de 
baixa pressão na cor ACÁCIA MEL, com 18 mm de espessura, acabamento com 
fitas de bordo de 2 mm coladas pelo sistema rolt melt a quente. Encaixe pelo 
sistema  de  Minifix  metálico  do  qual  permitam  sucessivas  montagens  e 
desmontagens. Dimensões: Comprimento 107cm x Espessura 1,8cm x Largura 
56 cm.  *Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da 
contratante.  Deve  incluir  garantia  de  acordo  com o  Código  do  Consumidor.
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 20

Camboriú: 20

São Bento do Sul: 10

-

3 4 un

ABRIDOR DE LATA INDUSTRIAL:  Abridor de lata industrial de mesa, ajustável. 
Para abrir  latas até 5 kg. Em ferro fundido, fácil de operar, não deixa rebarbas 
na lata. Medidas aproximadas: Altura: 49 cm; Largura: 10 cm; Profundidade: 
41cm; Peso líquido 3,3Kg; Peso  bruto 3,7Kg. (Exclusivo para ME/EPP conforme 
item 11.13 do Edital)

Araquari: 1

Camboriú: 2

São Bento do Sul: 1

4 55 un APARELHO  CONDICIONADOR  DE  AR  12.000  BTUS  QUENTE/FRIO:   Aparelho 
Condicionador de Ar 12.000 Btus. Modelo Split Hi-Wall Reverso inverter, com gás 
R410a. Compressor Rotativo. Quente/Frio. Vazão aproximada de 500 m³/h. Com 
funções  de  ventilação,  refrigeração,  desumidificação,  aquecimento  e  turbo. 
Temperatura ajustada de 18 a 30º C. Filtro de ar anti-bactéria, filtro de carvão 
ativado,  filtro  de  naylon.  Termostato  Digital.  Acompanha  controle  remoto  e 
pilhas.  220V.  Classificação  Energética  INMETRO  “A”.  Deverá  contemplar 
montagem  e  instalação  do  item  com  todos  os  materiais  necessários  no 

Araquari: 30

Camboriú: 20

Videira: 05

-
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endereço da contratante.  Deve incluir  garantia de 3 anos após a instalação, 
composta  pela  garantia  prestada  pelo  fabricante  e  garantia  prestada  pela 
empresa ganhadora.  A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o 
mínimo de 3 metros e o máximo permitido no manual do aparelho.

5 53 un

APARELHO  CONDICIONADOR  DE  AR  22.000  BTUS  QUENTE/FRIO:  Aparelho 
Condicionador de Ar 22.000 Btus. Modelo Split Hi-Wall Reverso inverter, com gás 
R410a. Compressor Rotativo. Quente/Frio. Vazão aproximada de 950 m³/h. Com 
funções  de  ventilação,  refrigeração,  desumidificação,  aquecimento  e  turbo. 
Temperatura ajustada de 18 a 30º C. Filtro de ar anti-bactéria, filtro de carvão 
ativado, filtro de nylon. Termostato Digital. Acompanha controle remoto e pilhas. 
Tensão  do  Aparelho  220V.  Classificação  Energética  INMETRO  “A”.  Deverá 
contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários  
no endereço da contratante. Deve incluir garantia de 3 anos após a instalação, 
composta  pela  garantia  prestada  pelo  fabricante  e  garantia  prestada  pela 
empresa ganhadora.  A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o 
mínimo de 5 metros e o máximo permitido no manual do aparelho.

Araquari: 36

São Bento do Sul: 12

Videira: 05

-

6 40 un

APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS: Aparelho Condicionador de Ar 
24.000 Btus. Modelo Split Hi-Wall Reverso inverter, com gás R410a. Compressor 
Rotativo.  Quente/Frio.  Vazão  aproximada  de  1020  m³/h.  Com  funções  de 
ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo.  Temperatura 
ajustada de 18 a 30º C. Filtro de ar anti-bactéria, filtro de carvão ativado, filtro 
de nylon. Termostato Digital. Acompanha controle remoto e pilhas. Tensão do 
Aparelho  220V.  Classificação  Energética  INMETRO  “A”.  Deverá  contemplar  
montagem  e  instalação  do  item  com  todos  os  materiais  necessários  no  
endereço da contratante. Deve incluir  garantia de 3 anos após a instalação, 
composta  pela  garantia  prestada  pelo  fabricante  e  garantia  prestada  pela 
empresa ganhadora.   A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o 
mínimo de 5 metros e o máximo permitido no manual do aparelho.

Araquari: 15

Camboriú: 20

Videira: 05

-

7 61 un

APARELHO  CONDICIONADOR  DE  AR  30.000  BTUS  QUENTE/FRIO:  Aparelho 
Condicionador de Ar 30.000 Btus. Modelo Split Hi-Wall Reverso inverter, com gás 
R410a.  Compressor  Rotativo.  Quente/Frio.  Vazão  aproximada  de  1400  m³/h. 
Com funções de ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo. 
Temperatura ajustada de 18 a 30º C. Filtro de ar anti-bactéria, filtro de carvão 
ativado, filtro de nylon. Termostato Digital. Acompanha controle remoto e pilhas. 
Tensão  do  Aparelho  220V.  Classificação  Energética  INMETRO  “A”.  Deverá 
contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários 
no endereço da contratante. Deve incluir garantia de 3 anos após a instalação, 
composta  pela  garantia  prestada  pelo  fabricante  e  garantia  prestada  pela 
empresa ganhadora.  A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o 
mínimo de 5 metros e o máximo permitido no manual do aparelho.

Araquari: 36

Camboriú: 20

Videira: 05

-

8 37 un ARMÁRIO ALTO COM 4 SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA,  formando cinco vãos 
com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. 
Dimensões:1700mm  (altura)  X480mm  (profundidade)  X  900  MM  (largura). 
Requisitos:
* Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor 
cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, 
mesma cor do tampo.
* Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor  
do tampo.
* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.
* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema 
minifix  com buchas metálicas  e cavilhas,  possibilitando montar  e desmontar 
várias vezes, sem perder a qualidade.
* Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e 
regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários 
altos.* Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. * 
Cada porta deve ter  um puxador inteiramente metálico,  de liga não-ferrosa, 
cromado ou niquelado.
* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base 
em  aço  SAE  1010/1020,  retangular  com  quatro  sapatas  niveladoras  em 
polipropileno preto. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de 
injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos 
atóxicos.  *  Nas  partes  metálicas  prever  furos  internos  na  estrutura  para 
drenagem  do  líquido  de  tratamento.  Aplicar  tratamento  anticorrosivo  que 

Araquari: 15

Camboriú: 10

São Bento do Sul: 12

-

                                       

mailto:licitacao@ifc-araquari.edu.br
http://araquari.ifc.edu.br/


BR-280, Km 27, nº 5.200, Colégio Agrícola – Araquari/SC
(47) 3803-7238 / licitacao@ifc-araquari.edu.br 

http://araquari.ifc.edu.br
 

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 
horas,  em uma atmosfera  conforme especificação  da NBR 8094.  O  grau  de 
corrosão deve ser determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior 
que Ri 1. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. (Exclusivo para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Pastas Suspensas:
* 4 Suportes para pasta suspensa com deslizamento em trilhos com rolamento 
em esferas de aço. Capacidade de 45kg por trilho e extração total telescópica, 
com limitador de saída e mecanismo contra escape.* Estrutura produzida em 
chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, montadas com solda MIG, 
dobrada e  soldada formando um quadro  fixado  nas  laterais  do  armário  por 
parafusos auto atarraxante e a corrediça encaixada no quadro lateral do suporte 
para  pasta  permitindo  saque  frontal.  Tratamento  anticorrosivo  e  pintura 
eletrostática  epóxi  pó  na  cor  preta.  *  Relatório  de  desempenho do  produto  
conforme norma ABNT NBR
13961:2010  –  Móveis  para  Escritórios  –  Armários  –  emitido  por  laboratório  
acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.
- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de
reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.
- Garantia mínima de 2 (dois) anos

9 120 un

ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em
MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões:
Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura).
Requisitos:
* Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor 
cinza.
* Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma
cor do tampo.
* Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor  
do
tampo.
*  Prateleiras  reguláveis  em  MDP  ou  MDF  de  18  mm,  justapostas  entre  as 
laterais,
o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo,
formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com 
pinos
autotravantes em zamak.
* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.
* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema 
mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar 
várias  vezes,  sem perder  a  qualidade.  *  Dobradiças  de  aço  ou  zamak com 
mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. 
Mínimo de três por porta para os armários altos.
* Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave * Cada 
porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado 
ou niquelado.
* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base 
em  aço  SAE  1010/1020,  retangular  com  quatro  sapatas  niveladoras  em 
polipropileno preto.
* Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.
* Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do 
líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência 
à  corrosão  em câmara  de  névoa  salina  de  no  mínimo  240 horas,  em uma 
atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser 
determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1. Pintura 
eletrostática  a  pó,  tinta  híbrida  Epóxi/Poliéster,  polimerizada  em  estufa, 
espessura mínima de 40 micrômetros, na cor preta.
* Relatório de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR 13961:2010  
– Móveis para Escritórios – Armários – emitido por laboratório acreditado pelo  
INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.- As chapas e derivados de 
madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade  
com a legislação vigente.- A montagem deverá estar inclusa no endereço do  
Contratante.- Garantia mínima de 2 (dois) anos

Araquari: 50

Camboriú: 30

São Bento do Sul: 40

-
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10 70 un

ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em 
MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. Requisitos: possibilidade 
de  regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: 760mm (altura) X500mm 
(profundidade) X900mm (largura).* Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 
mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF 
de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo.* Fundo em MDP ou MDF 
de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo.* Prateleiras 
reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e 
as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando 
vãos  de  alturas  iguais.  Todas  as  prateleiras  devem  ser  fixadas  com  pinos 
autotravantes em zamak.* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de 
PVC ou ABS.* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si  
pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e 
desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak 
com  mecanismo  que  permite  abertura  de  270º  e  regulagens  horizontais  e 
verticais.  Mínimo  de  três  por  porta  para  os  armários  altos.  (Exclusivo  para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
* Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave
* Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, 
cromado ou niquelado.
* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base 
em  aço  SAE  1010/1020,  retangular  com  quatro  sapatas  niveladoras  em 
polipropileno
preto. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou 
partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.
* Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do 
líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência 
à  corrosão  em câmara  de  névoa  salina  de  no  mínimo  240 horas,  em uma 
atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser 
determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1. Pintura 
eletrostática a
pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrômetros, na cor preta.
* Relatório de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR 13961:2010  
– Móveis para Escritórios – Armários – emitido por laboratório acreditado pelo  
INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.
-  As  chapas  e  derivados  de  madeiras  devem  ser  oriundos  de  áreas  de  
reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.
- Garantia mínima de 2 (dois) anos

Araquari: 30

Camboriú: 30

São Bento do Sul: 10

-

11 35 un ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm 
de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna.
Requisitos: Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na 
cor cinza.
* Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma 
cor do tampo.
* Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor  
do tampo.
*  Prateleiras  reguláveis  em  MDP  ou  MDF  de  18  mm,  justapostas  entre  as 
laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do 
tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas 
com pinos autotravantes em zamak.
* Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS.
* As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema 
mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar 
várias vezes, sem perder a qualidade.
* Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e 
regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários 
altos.
* Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave
* Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, 
cromado ou niquelado.
* Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base 
em  aço  SAE  1010/1020,  retangular  com  quatro  sapatas  niveladoras  em 
polipropileno preto.
Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 

Araquari: 20

Camboriú: 10

São Bento do Sul: 05

-
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cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.
* Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do 
líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência 
à  corrosão  em câmara  de  névoa  salina  de  no  mínimo  240 horas,  em uma 
atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser 
determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1. Pintura 
eletrostática  a  pó,  tinta  híbrida  Epóxi/Poliéster,  polimerizada  em  estufa, 
espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta.
* Relatório de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR 13961:2010  
– Móveis para Escritórios – Armários – emitido por laboratório acreditado pelo  
INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.
- As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de
reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.
- Garantia mínima de 2 (dois) anos*
-  As  chapas  e  derivados  de  madeiras  devem  ser  oriundos  de  áreas  de  
reflorestamento  em  conformidade  com  a  legislação  vigente  -  A  montagem 
deverá estar inclusa no endereço do Contratante.
- Garantia mínima de 2 (dois) anos*
-  As  chapas  e  derivados  de  madeiras  devem  ser  oriundos  de  áreas  de  
reflorestamento  em conformidade  com a  legislação  vigente.  (Exclusivo  para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

12 45 un ARMÁRIO DE METAL. Requisitos: Armário de aço com duas portas, fechadura e 
quatro prateleiras formando cinco vãos.
* Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade.
* Chapas de aço SAE 1010/1020:
* Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm)
* Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm)
* Base em chapa 18 (1,25 mm)
* Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm)
* As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis.
*  Dobradiças  internas  com  no  mínimo  75  mm  de  altura  -  no  mínimo  três 
unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel.
*  Puxadores  inteiramente  metálicos,  de  liga  não-ferrosa,  cromados  ou 
niquelados.
* Fechadura de tambor cilíndrico. Mínimo de uma duplicata da chave.
* Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do 
líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que 
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 
horas,  em  uma  atmosfera  conforme  especificação  da  NBR  8094  e  pintura 
eletrostática  a  pó,  tinta  híbrida  Epóxi/Poliéster,  brilhante,  polimerizada  em 
estufa,  espessura  mínima  de  40  micrômetros  ou  acabamento  em  esmalte 
sintético, espessura de camada de 30 a 40 mícrons, polimerizada em estufa de 
120ºC / 140ºC, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza
* Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes 
de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas.
* Prateleiras com dobras duplas nos bordos da frente e fundo, 1ª dobra: mínimo 
de 20 mm. 2ª dobra: mínimo de 10 mm. Dobras laterais simples: mínimo de 20 
mm.
* Portas com dobras duplas em todo o perímetro, 1ª dobra: mínimo de 20 mm. 
2ª dobra: mínimo de 15 mm.
* Base com dobras duplas, 1ª dobra: mínimo de 20 mm. 2ª dobra: mínimo de 15 
mm,  soldada  ao  corpo  com  mínimo  de  10  pontos  de  solda  espaçados 
uniformemente.
* As junções de chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento 
com solda.
* Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças.
* Os reforços das portas devem ser soldados com mínimo de 9 pontos de solda 
para cada porta, espaçados uniformemente.
* Fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas.
* As prateleiras devem ser reguláveis e permitir o ajuste em distâncias de até 
100 mm. Furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo do móvel.
*  Apresentar  Relatório  de  desempenho  do  produto  de  pelo  menos  300  h 
conforme  norma  NBR  8094  –  Material  metálico  revestido  e  não  revestido  
-Corrosão por  exposição à névoa salina,  com avaliação conforme ABNT NBR  

Araquari: 10

São Bento do Sul: 35

-
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5841  e  ABNT  NBR  5770,  com  grau  de  enferrujamento  de  F0  e  grau  de  
empolamento  de d0/t0  em corpos  de  prova,  tamanho mínimo de  150 mm, 
seccionados de partes  retas  e  que contenham uniões soldadas.  Emitido  por  
laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  com  escopo  abrangendo  a  referida  
norma.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.
- Garantia mínima de 2 (dois) anos. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 
do Edital)

13 170 un

ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. Requisitos Mínimos:
Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm 
de largura e 450 mm de profundidade,  com furação lateral  para ventilação, 
porta  etiqueta  embutida,  ganchos  tipo  cabide  interno,  fechadura  tipo  yale 
posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro 
para proporcionar o travamento da porta. Armário em chapa de aço sae- 1008, 
Bitola 24, espessura 0,60mm. Pés niveladores em polipropileno proporcionando 
ajuste estabilidade do armário com segurança. Tratamento anticorrosivo, com 
pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas 
na  cor  verde  medidas:  1933  mm  de  altura  X  450mm  de  profundidade  x 
1225mm De largura.
*  Apresentar  Relatório  de  desempenho  do  produto  de  pelo  menos  300  h 
conforme  norma  NBR  8094  –  Material  metálico  revestido  e  não  revestido  -  
Corrosão  por  exposição  à  névoa salina,  com avaliação  conforme ABNT NBR 
5841  e  ABNT  NBR  5770,  com  grau  de  enferrujamento  de  F0  e  grau  de  
empolamento  de d0/t0  em corpos  de  prova,  tamanho mínimo de  150 mm, 
seccionados de partes  retas  e  que contenham uniões soldadas.  Emitido  por  
laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  com  escopo  abrangendo  a  referida  
norma.
* Garantia mínima de 2 (dois) anos
* A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

Araquari: 40

Blumenau: 30

Camboriú: 50

São Bento do Sul: 30

Videira: 20

-

14 30 un

ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: Requisitos Mínimos: Arquivo de aço 
com 04 gavetas, tamanho oficio, para armazenar Pasta suspensa na cor cinza, 
Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com Sistema 
de deslizamento através de trilho Telescópio, do tipo Progressivo, confeccionado 
em chapa de aço zincada sae- 1008, Bitola 16, espessura 1,50mm, Provido com 
52  esferas  de  aço  em  cada  trilho.  Os  trilhos  possuem  02  Amortecedores 
produzidos de Polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, 
possibilitando  projetar  toda  a  Gaveta  para  fora  do  arquivo,  com  total 
aproveitamento do espaço interno. Capacidade de Sustentação de 40 kg de 
carga,  distribuidamente,  por  gaveta.  Varetas  laterais  para  sustentação  das 
pastas, e sistema de encaixe nas laterais das Gavetas na eventual utilização de 
compressores para a divisão da Gaveta. Porta etiqueta em alto relevo, com dois 
encaixes estampados na parte Frontal  superior da gaveta. Puxador Embutido 
por  toda  extensão  inferior  da  gaveta  aproximadamente  50mm do  fundo da 
mesma confeccionada em chapa de aço. Fechadura tipo Yale, posicionada na 
parte frontal  direita  superior do arquivo com chaves em duplicata e quando 
acionadas  com  um  leve  giro,  travam  simultaneamente  todas  as  Gavetas. 
Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais 
das Gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da Gaveta. 
Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura.
*  Apresentar  Relatório  de  desempenho  do  produto  de  pelo  menos  300  h 
conforme  norma  NBR  8094  –  Material  metálico  revestido  e  não  revestido  -  
Corrosão  por  exposição  à  névoa salina,  com avaliação  conforme ABNT NBR 
5841  e  ABNT  NBR  5770,  com  grau  de  enferrujamento  de  F0  e  grau  de  
empolamento  de d0/t0  em corpos  de  prova,  tamanho mínimo de  150 mm, 
seccionados de partes  retas  e  que contenham uniões soldadas.  Emitido  por  
laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  com  escopo  abrangendo  a  referida  
norma.
-  A  montagem deverá  estar  inclusa  no  endereço  do  Contratante.-  Garantia  
mínima de 2 (dois) anos. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 10

São Bento do Sul: 10

Sombrio: 10

-

15 6 un ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I. Requisitos Mínimos:
Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfotizada na cor cinza, capacidade para 300 
chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). O 
produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto 
impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada 
chave.

Araquari: 05

São Bento do Sul: 01

-

                                       

mailto:licitacao@ifc-araquari.edu.br
http://araquari.ifc.edu.br/


BR-280, Km 27, nº 5.200, Colégio Agrícola – Araquari/SC
(47) 3803-7238 / licitacao@ifc-araquari.edu.br 

http://araquari.ifc.edu.br
 

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari

* A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.
* Garantia mínima de 2 (dois) anos(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 
do Edital)

16 19 un

ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II. Requisitos Mínimos:
Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 
chaves, com abertura fontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). O 
produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto 
impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada 
chave.
* A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.
*  Garantia  mínima de 2  (dois)  anos.  (Exclusivo  para  ME/EPP  conforme item 
11.13 do Edital)

Araquari: 08

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 01

17 4 un

ARMÁRIO  TIPO  CORTA-FOGO  PARA  PASTAS  SUSPENSAS. Armário  destinado  a 
arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado.
Requisitos  Mínimos:  Dimensões:  2,0m  x  1,0m  x  0,45m  (Altura  x  Largura  x 
Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da 
parede: 40mm. Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e 
OSHA, possuir bandeja de contenção; Estrutura em chapa de aço carbono com 
acabamento de pintura EPOXi; Possuir lã de rocha entre as paredes internas; 
Possuir  05  prateleiras  cada  ou  05  gavetas  com  corrediças;  Sistema  corta-
chamas;  Sistema  de  ventilação  nas  laterais;  Fechadura  com  três  pontos; 
Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta;  Parafuso nas laterais para 
conexão de cabo de aterramento.  *Possuir  garantia  mínima de 01 (um) ano 
contra defeito de fabricação. A montagem deverá estar inclusa no endereço do  
Contratante. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 02

São Bento do Sul: 02

-

18 7 un

AUTOCLAVE VERTICAL ANALÓGICA
Características: Câmara de esterilização em aço inoxidável. Sistema de antecâ-
mara de aquecimento que impede a queima da resistência por falta de água. 
Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de tempe-
ratura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/ter-
mômetro e indicadores luminosos. Fecho da tampa de triplo estágio com siste-
ma de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento 
axial. Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização. Sis-
tema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox la-
minados. Não necessita de tubulação para drenagem de água. Operação fácil e 
automática que permite a seleção de diferentes ciclos. Utiliza água limpa a cada 
ciclo para melhor qualidade de vapor. Sistemas de segurança que controlam 
todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento. Desligamento 
automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água. Vol-
tagem 220 V. Frete incluso no valor. Capacidade: 75 (setenta e cinco) litros.
* Garantia mínima de 12 meses. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 05

São Bento do Sul: 02

-

19 16 un

BALANÇA DIGITAL ANALÍTICA, COM CAPACIDADE DE 0,1 MG (0,0001 GRAMAS) ATÉ 
220 GRAMAS
Características: Nível bolha; Capacidade (g): 220; Tara: 0 a aproximadamente 
220g; Legibilidade: 0,0001g; Linearidade: menor ou igual a ±0,2mg; Reproduti-
bilidade: menor ou igual a 0,1mg; Modo de calibração: Calibração externa com 
peso padrão; Tamanho da bandeja: diâmetro de 90mm; Alimentação: Adaptador 
AC ou bateria 9 volts (1 unidade); Conjunto do equipamento: 01 Balança; 01 Ca-
pela em vidro transparente; 01 Prato de pesagem em aço inox escovado; 01 
Fonte de Alimentação bivolt (110 ou 220); 01 Peso Padrão. Frete incluso no va-
lor.
* Modelo deve ser aprovado pelo INMETRO conforme Portaria INMETRO nº 236, de 
22 de dezembro de 1994 e comprovado.
* Garantia mínima de 12 meses. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 05

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 01

Sombrio: 05

-

20 18 un BALANÇA DECIMAL (0,1 GRAMA) CAPACIDADE 5.200 GRAMAS
Características: Capacidade máxima: 5.200 gramas; Legibilidade: 0,1g; Funções 
de pesagem, contagem de peças e porcentagem de acumulação; Tela: com luz 
de fundo (retroiluminação), Nível bolha; Taxa de Tara: Toda a Capacidade; Sobre-
carga  de  Segurança:  150% da  taxa  completa;  Tamanho  da  bandeja:  160  x 
160mm; Bandeja: Totalmente em Aço Inox; Capela: Sem Capela; Equipada com 
uma bateria interna recarregável, dispensando a necessidade contínua de ali-
mentação. Bivolt (110 ou 220).

Araquari: 05

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 01

Sombrio: 07

-
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* Modelo deve ser aprovado pelo INMETRO conforme Portaria INMETRO nº 236, de 
22 de dezembro de 1994 e comprovado.
* Garantia mínima de 12 meses. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

21 80 un

BANCO.  Requisitos:  material  concreto  pré-moldado  com  encosto:  Assento 
Comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 
cm. Encosto com 150m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, 
Altura total do banco de 90 cm.
* Garantia mínima de 12 meses.  (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 
do Edital)

Araquari: 30

Camboriú: 10

São Bento do Sul: 15 

Sombrio: 05

Videira: 20

22 115 un

Banco  de  jardim  em  madeira  plástica com  encosto  ecologicamente  correto 
(100% ecológico),  suportar  no mínimo 400kg de peso,  composto por  tabuas 
maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca 
de  arroz.  Medidas:  largura:  1500mm;  altura  do  assento:  370mm,  altura  do 
encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. A 
estrutura  do  banco  composta  por  2  pés  na  cor  verde  com  mão  francesa 
produzido  em material  PP.  O  banco  com 4 unidades  de  tábuas  maciça  que 
medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a 
mistura de polipropileno reciclável  e  casca de arroz.  (Exclusivo para ME/EPP 
conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 30

Camboriú: 50

São Bento do Sul: 15 

Videira: 20

23 270 un

BANQUETA TIPO I.  Requisitos: Banqueta material estrutura madeira maciça de 
imbuia com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em 
madeira  maciça  de  imbuia,  diâmetro  do  assento  de  35  cm  característica 
assento circular com bordar arredondadas. Características adicionais quatro pés 
com travamento/acabamento verniz fosco.
*As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de  
reflorestamento  em conformidade  com a  legislação  vigente  ou  de áreas  de  
florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais.
- A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante.
- Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 60

São Bento do Sul: 200

Sombrio: 10

-

24 39 un

BACIA
Bacia multiuso redonda tipo cuba em aço inox. Medidas: diâmetro = 40cm e 
altura (profundidade) = 12cm.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 04

Camboriú: 10

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 15

Videira: 05

25 47 un

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS - balde em polietileno resistente com bico, com 
capacidade para 20 litros, graduado até 18 litros, com alça em aço.(Exclusivo 
para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 02

Camboriú: 20

São Bento do Sul: 10

Sombrio: 15

26 17 un

BALDE EM AÇO INOX
Balde em aço inox com bico graduado com alça. Capacidade de 15 litros.
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 02

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 10

27 14 un

ESCORREDOR
Escorredor para massa em aço inox. Com cabos reforçados e base. Diâmetro 
aproximado 40cm. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 02

São Bento do Sul: 02

Sombrio: 10

28 25 un

POTE
Recipiente para preparar/servir alimentos em aço inoxidável com tampa em 
plástico e aproximadamente 30,5cm de diâmetro. Marca de referência: 
Tramontina. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 05

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 10

Videira: 05

29 45 un BEBEDOURO  ELÉTRICO  PARA  BOMBONA  DE  20  LITROS.  Requisitos:  Duas Araquari: 30
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torneiras,  sendo  uma para  água  gelada  e  outra  para  água  na  temperatura 
ambiente; gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; tampos superior e 
frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; reservatório 
de  água  com  serpentina  externa;  termostato  regulável;  cor  branco;  tensão 
220V; dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. Garantia de um ano.  
Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas  
normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO.  
Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato  
da entrega. Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 
11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 15

-

30 42 un

BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. Requisitos:  Bebedouro em chapa de aço 
inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de 
necessidades especiais. Com capacidade de refrigerar no minimo 100 litros de 
água diariamente entre 4º e 14ºC. Com as seguintes descrições: Certificação 
INMETRO; - Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó 
por processo eletrostático em chapa de aço inox; - Torneiras em latão cromado; 
- Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de 
partículas de impurezas; - 1 ano de garantia; - Entrada e saída de água na parte 
de trás do bebedouro. De acordo com as normas da NBR 9050/2004. (Exclusivo 
para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 20

Brusque: 02

Camboriú: 10

São Bento do Sul: 10

-

31 7 un

BOTIJÃO  CRIOGÊNICO:  Características:  Botijão  para  armazenamento  de 
nitrogênio  líquido.  Número  de  Canecas:  6.;  Capacidade  mínima  de 
armazenamento de nitrogênio líquido (NL2) de 34 litros; Abertura mínima do 
gargalo 89 mm. Frete incluso no valor.
* Garantia mínima de 12 meses.  (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 
do Edital)

Araquari: 05

Sombrio: 02

-

32 630 un CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos:
Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre 
armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do 
solo.
Requisitos:
* Dimensões:
- assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima);
- encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima);
* Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira 
de  reflorestamento  ou  de  procedência  legal,  isento  de  rachaduras,  e 
deterioração por fungos ou insetos.
* Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 
mm, colada à madeira e revestida com tecido.
* Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.
*  Capa  de  proteção  e  acabamento  injetada  em  polipropileno  texturizado  e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, 
alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos.
* Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida.
* Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima 
da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso.
*  Ponteiras  de  fechamento  de  topos  e  sapatas  em  polipropileno  ou  nylon 
injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de 
encaixe.
* Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos0 atóxicos.
* Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure 
resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em 
uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a 
pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros, na cor PRETA.
* Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento.
* Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois 
cordões de solda em lados opostos.
* Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar 
nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.
* Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as 
recomendações das normas específicas para cada material.
*  Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 –  
Móveis para escritórios – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio.

Araquari: 300

Camboriú: 30

São Bento do Sul: 300

-
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- Garantia de pelo menos 1 ano.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

33 380 un

CADEIRA GIRATÓRIA.  Requisitos  Mínimos:  Cadeira giratória  estofada,  espaldar 
médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo 
amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos:
ASSENTO E ENCOSTO
* Dimensões:
- assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima);
- encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima);
- apoia braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo);
* Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira 
de  reflorestamento  ou  de  procedência  legal,  isento  de  rachaduras,  e 
deterioração por fungos ou insetos.
* Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 
mm, colada à madeira e revestida com tecido.
* Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.
*  Capa  de  proteção  e  acabamento  injetada  em  polipropileno  texturizado  e 
Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, 
alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * 
Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada.
ESTRUTURA
* Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio 
em  qualquer  posição  através  de  sistema  “freio  fricção”  e  comando  por 
alavanca.
Suporte  do  encosto  regulável  com  curso  vertical  de  70  mm,  com  caneca 
articulada e sistema de amortecedor flexível.
* Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás 
com curso de 100 mm.
* Base em formato de estrela com cinco pontas.
* Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, 
injetados  em poliuretano  por  processo  “integral  skin”  e  alma  de  aço.*  Nas 
partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de 
tratamento,  aplicar  tratamento  anticorrosivo  que  assegure  resistência  a 
corrosão  em  câmara  de  névoa  salina  de  no  mínimo  300  horas,  em  uma 
atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, 
tinta híbrida
Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, 
na cor PRETA.
*  Rodízios  duplo,  com  rodas  de  50mm  (mínimo).  Rodas  para  pisos  frios 
revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem 
macia.
* Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico 
injetado.
* Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem 
ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho 
ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento.
*  Os  dispositivos  de  regulagem  devem  ser  projetados  de  modo  a  evitar 
movimentos  involuntários,  bem  como  travamentos  ou  afrouxamentos 
indesejados das partes estruturais da cadeira.
* Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões 
de solda em lados opostos.
* Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar 
nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.
* As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o 
contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.
* Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.
* Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as 
recomendações das normas específicas para cada material.
*  Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 –  
Móveis para escritórios – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio.
- Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

Araquari: 150

Brusque: 30

Camboriú: 50

São Bento do Sul: 100

Videira: 50

-

34 6 un Centrífuga:  Aparelho para separação de fases com diferentes densidades em 
substâncias líquidas através de centrifugação. Construída em chapa de aço re-

Araquari: 05

São Bento do Sul: 01
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vestido em epóxi eletrostático; Acompanha rotor de alumínio para 4 porta tu-
bos; Pés de borracha aderentes; Motor flutuante fixado em suporte antivibrató-
rio; Freio elétrico com parada em menos de 10s; Dispositivo de desligamento do 
motor ao abrir a tampa; Cruzeta horizontal em alumínio balanceada; Caçapas 
porta tubos em plástico de grande resistência tipo pendular; Nível de ruído apro-
ximado 75 dB; Velocidade máxima 3400 rpm (amostras d=1,2g/dm³); Controla-
dor eletrônico de tensão para velocidade; Raio atingido com tubos na horizontal 
155 mm; Painel com knob de regulagem de velocidade e chave liga/desliga; 
Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, dois fases e um terra; 
Bivolt (110-220 V); Potência: 130W. Frete incluso no valor.
 Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 
11.13 do Edital)

-

35 1480 un

Conjunto escolar modelo FNDE composto de Carteira e Cadeira escolar:
Carteira: 
Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior 
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente, cantos 
arredondados.  Revestimento  na  face  inferior  em  chapa  de  balanceamento 
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica 
M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 
600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se 
tolerância  de  até  +  2mm  para  largura  e  profundidade  e  +/-  1mm  para 
espessura. 
Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada 
em  PVC  (cloreto  de  polivinila);  PP  (polipropileno)  ou  PE  (polietileno),  com 
"primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor a 
ser  estabelecida  pelo  solicitante  posteriormente,  coladas  com  adesivo  "Hot 
Melting".  Resistência  ao  arrancamento  mínima  de  70N  (ver  fabricação). 
Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de 
+/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da 
fita  de bordo no ponto central  e  do lado oposto à borda de contato com o 
usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou 
deslocamentos que facilitem seu arrancamento. 
Estrutura  composta  de:  -  Montantes  verticais  e  travessa  longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
oblonga  de  29mm  x  58mm,  em  chapa  16  (1,5mm);  -  Travessa  superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado 
em formato "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 
16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 
Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto 
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo 
chegar  até  100%,  injetado  na  cor  a  ser  estabelecida  pelo  solicitante 
posteriormente. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de 
uniformidade  de  cor,  devem  ser  preservadas  no  produto  produzido  com 
matéria-prima reciclada. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, 
datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo 
(conforme  indicado  no  projeto),  e  o  nome  da  empresa  fabricante  do 
componente injetado. 
Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 
(diâmetro  de  6mm);  -  06  parafusos  rosca  métrica  M6  (diâmetro  de  6mm), 
comprimento  47mm  (com  tolerância  de  +/-  2mm),  cabeça  panela,  fenda 
Phillips. Obs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto 
dos  parafusos  que fixam o  tampo à  estrutura  deve considerar,  que após  o 
aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de 
alta  pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto 
polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de 
alta pressão. 
Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm.
Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
Ponteiras  e  sapatas  em  polipropileno  copolímero  virgem,  isento  de  cargas 
minerais,  injetadas na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente, 
fixadas à estrutura através de encaixe. Nos moldes das ponteiras e sapatas 

Araquari: 680

Camboriú: 100

São Bento do Sul: 350

Videira: 350
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deve  ser  gravado  o  símbolo  internacional  de  reciclagem,  apresentando  o 
número identificador  do polímero,  datador  de lotes  indicando mês e ano de 
fabricação,  a  identificação  do  modelo,  e  o  nome da  empresa  fabricante  do 
componente injetado.
Pintura  dos  elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi  /  Poliéster, 
eletrostática,  brilhante,  polimerizada  em  estufa,  espessura  mínima  de  40 
micrômetros na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente.

CADEIRA:  Assento  e  encosto em compensado anatômico  moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm 
cada,  oriundas  de  reflorestamento  ou  de  procedência  legal,  isentas  de 
rachaduras,  e  deterioração  por  fungos  ou  insetos.  O  assento  deve  receber 
revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 
0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor  a ser estabelecida pelo 
solicitante posteriormente. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada  de  0,7mm,  da  espécie  Eucalyptus  grandis,  com  acabamento  em 
selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada 
do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. O assento em compensado 
moldado  deve  trazer  gravado  de  forma  indelével,  por  meio  de  carimbo  ou 
gravação a fogo sob a camada de verniz,  na face inferior,  datador  de lotes 
indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo, e o nome do 
fabricante do componente. 
O encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico 
de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a 
ser  estabelecida pelo solicitante posteriormente. Bordos com acabamento em 
selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima 
de 9,6mm e máxima de 12,1mm. O encosto em compensado moldado deve 
trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob 
a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
Fixação  do  assento  e  encosto  injetados  à  estrutura  através  de  rebites  de 
“repuxo”,  diâmetro  de  4,8mm,  comprimento  12mm.  Fixação  do  assento  em 
compensado moldado à estrutura através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 
4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm.
Ponteiras  e  sapatas,  em  polipropileno  copolímero  virgem,  isento  de  cargas 
minerais, injetadas na cor  a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente, 
fixadas  à  estrutura  através  de  encaixe  e  pino  expansor.  Nos  moldes  das 
ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e 
o nome da empresa fabricante do componente injetado. 
Pintura  dos  elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi  /  Poliéster, 
eletrostática,  brilhante,  polimerizada  em  estufa,  espessura  mínima  40 
micrômetros, na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente. 
Medidas conforme  modelo Conjunto para aluno tamanho 6, para alunos com 
altura entre 1,59 e 1,88 metros, padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação conforme Catálogo Técnico/Manual Descritivo – o 
qual encontra-se no site: www.fnde.gov.br
Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa  
salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT  
NBR  8094/1983(material  metálico  revestido  e  não  revestido  –  corrosão  por  
exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas) em nome da licitante. 
Relatório de ensaio sobre determinação de aderência, emitido por laboratório  
acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 11003/2009 em nome da  
licitante. 
Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. A montagem deverá estar  
inclusa no endereço da contratante. 

36 18 un

ESCADA.  Requisitos:  Escada  com  2  degraus.  Armação  em  tubos  redondos, 
cromada, reforçada, degraus revestidos material sintético antiderrapante e cinta 
de aço inox. Pés com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0.40 X 
0.40 m. Deve suportar  pelo  menos 120Kg.  Deverá  contemplar  montagem e 
instalação  do  item.  Deve  incluir  garantia  de  acordo  com  o  Código  do  
Consumidor.  Garantia  mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme 
item 11.13 do Edital)

Araquari: 05

São Bento do Sul: 06

Sombrio: 07

-
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37 70 un

ESTANTE DE METAL. Requisitos: Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm 
altura  925  mm  largura  x  425mm  profundidade.  (Montado  e  Instalado  no 
endereço do Contratante).
Garantia mínima de 12 meses. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 20

São Bento do Sul: 50

38 110 un

ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: Estante 
para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis  
tipo  aberta  totalizando  12  níveis  de  armazenagem.  As  prateleiras  são 
confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de 
comprimento  e  235  mm  de  profundidade,  suportando  carga  igualmente 
distribuídas  de  100kg  em sua superfície,  contendo sistema de encaixe  sem 
utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos 
laterais dobrados em "L" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, 
confeccionada  com  espessura  de  0,60  mm,  suportando  carga  igualmente 
distribuídas  de  150kg  em sua superfície,  contendo sistema de encaixe  sem 
utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, 
com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As 
Colunas  de  sustentação  são  confeccionadas  com  espessura  de  1,50  mm  e 
dimensão  de  200  cm  de  altura,  com  furação  tipo  cremalheira,  permitindo 
regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, 
permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 
04  (quatro)  niveladores  sextavados  em  nylon.  Travessa  superior  horizontal 
(chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas 
extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. 
Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada 
mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior 
com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por 
Laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  para  demonstrar  o  atendimento  aos 
requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência 
da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 
8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo 
menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT 
NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 
8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão 
por  exposição  à  atmosfera  úmida  saturada  de  pelo  menos  400  horas; 
Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme 
instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x 
Altura: 200 cm x Profundidade: 55 cm. 
*  Deverá  contemplar  montagem  e  instalação  do  item  no  endereço  da  
contratante.. Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor.  
(Obs.:  todas  as  medidas  são  aproximadas,  podendo  o  fornecedor  ofertar  
produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item).

Araquari: 30

Blumenau: 10

Camboriú: 50

São Bento do Sul: 20

-

39 30 un ESTANTE  DE  BIBLIOTECA  PARA  LIVROS  (FACE  SIMPLES)  EM  AÇO.  Requisitos: 
Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa 
útil  tipo  aberta  totalizando  06  níveis  de  armazenagem.  As  prateleiras  são 
confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de 
comprimento  e  235  mm  de  profundidade,  suportando  carga  igualmente 
distribuídas  de  100kg  em sua superfície,  contendo sistema de encaixe  sem 
utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos 
laterais dobrados em "L" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, 
confeccionada  com  espessura  de  0,60  mm,  suportando  carga  igualmente 
distribuídas  de  150kg  em sua superfície,  contendo sistema de encaixe  sem 
utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, 
com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As 
Colunas  de  sustentação  são  confeccionadas  com  espessura  de  1,50  mm  e 
dimensão  de  200  cm  de  altura,  com  furação  tipo  cremalheira,  permitindo 
regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, 
permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 
04  (quatro)  niveladores  sextavados  em  nylon.  Travessa  superior  horizontal 
(chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas 
extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. 
Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada 
mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior 
com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por 
laboratório  acreditado  pelo  INMETRO,  para  demonstrar  o  atendimento  aos 

Araquari: 20

São Bento do Sul: 10

-
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requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência 
da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 
8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo 
menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT 
NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 
8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão 
por  exposição  à  atmosfera  úmida  saturada  de  pelo  menos  400  horas; 
Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme 
instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x 
Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm.
*  Deverá  contemplar  montagem  e  instalação  do  item  no  endereço  da  
contratante.. Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor.  
(Obs.:  todas  as  medidas  são  aproximadas,  podendo  o  fornecedor  ofertar  
produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item). (Exclusivo para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

40 10 un

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM
Características: Com controlador de temperatura de 50° a 250 °C. Confecciona-
da em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintada internamente com 
tinta alumínio resistente a altas temperaturas, externamente em pintura ele-
trostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive por-
ta e teto. Vedação da porta com gaxeta de silicone. Chave liga/desliga, fusível 
de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo superior 
para saída do ar quente. Prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço 
perfurada. Bivolt (110 ou 220V). Controle de temperatura digital.  Interior em 
aço inox. Capacidade mínima de 250 litros. Frete incluso no valor. * Garantia mí-
nima de 12 meses.

Araquari: 05

Camboriú: 01

São Bento do Sul: 03

Sombrio: 01

-

41 7 un

ESTUFA COM RENOVAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: Características: Cir-
culação e renovação de ar forçado, através de turbo ventoinha para desloca-
mento de ar.  Controlador de temperatura eletrônico digital  microprocessado, 
programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital 
no painel. Para temperaturas de 50 °C a 250 °C. Faixa de trabalho mínimo de 
+15 °C acima da temperatura ambiente a +200 °C. Câmara de aquecimento 
com circulação de ar. Confeccionada em chapa de aço com tratamento anticor-
rosivo e após, pintada internamente em tinta alumínio resistente a altas tempe-
raturas, e externamente em pintura eletrostática. Isolação térmica com lã de vi-
dro em todas as paredes, inclusive porta e teto. Vedação da porta com gaxeta 
de silicone. Fecho rolete. Chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada pilo-
to,  suporte para termômetro e dispositivo superior para saída do ar quente. 
Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra. 
Acompanha 01 prateleira interna móvel e removível em chapa de aço perfura-
da. Capacidade mínima de 330 litros. Frete incluso no valor. * Garantia mínima 
de 12 meses.

Araquari: 05

Camboriú: 01

São Bento do Sul: 01

-

42 50 un

ESTRADO
Estrado perfilado produzido em PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Suportar 
até -40ºC. Capacidade de carga 2 toneladas de carga estática. 
Medidas:100x80x16cm.  Utilização em câmaras frias.  Cor azul(Exclusivo para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 20

Camboriú: 10

Videira: 20

43 125 un

ESTRADO:  Estrado modular tipo pallet – Plastico, com base vazada. Produzido 
em polietileno de Alta  Densidade.  Não inflamável,  empilhável,  com sapatas. 
Medidas  externas:  0,15m  altura  x  1,20m  comprimento x  1,00m  largura. 
Capacidade de 2 toneladas de carga estática e 1 tonelada de carga dinâmica. 
Utilização em almoxarifado e patrimônio. Cor a combinar.(Exclusivo para ME/EPP 
conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 50

Camboriú: 10

São Bento do Sul: 40

Sombrio: 25

44 66 un EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. Requisitos:
Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de Uma Face, com 04 
prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa 
útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são 
inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm 
(24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados 
em “L”, com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 
parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até 
o  chão  com altura  de  11cm)  é  confeccionada  com espessura  de  0,90  mm 
(20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, 

Araquari: 05

Blumenau: 02

Camboriú: 50

São Bento do Sul: 04

Sombrio: 05

-
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contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união 
da  base  com  02  anteparos  laterais,  com  espessura  de  1,50  mm  (16usg), 
soldados  nas  colunasde  sustentação.  As  Colunas  de  sustentação  são 
confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de 
altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em 
passos  de  60  mm  e  furação  com  rosca  embutida,  permitindo  fixação  das 
Travessas  sem  utilização  de  porcas.  Base  das  colunas  com  sistema  de 
niveladores  sextavados  em  nylon.  Travessa  superior  horizontal  (chapéu) 
confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em “U”, fixados nas duas 
extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. 
Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada 
mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior 
com banho químico,  antiferruginoso  e  fosfatizante.  Dimensões  aproximadas: 
Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm.  Cor:  a definir.  *Deverá 
contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. Deve  
incluir  garantia  de  acordo  com  o  Código  do  Consumidor.  (Obs.:  todas  as  
medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas  
aproximadas das indicadas neste item).

45 32 un

FORNO MICRO-ONDAS. Requisitos: Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido 
em aço  inoxidável,  cor  inox,  com acabamento  espelhado ou  escovado para 
facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. 
Pelo menos 1000w de potência. Interior em aço inox, o que faz com que suas 
paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de 
alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do  
padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de  
2009  do  CONMETRO.  Manual  de  instruções.  Acondicionado  em  embalagem 
original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo 
para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 10

Blumenau: 03

Camboriú: 02

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 07

Osório/RS: 05

46 24 un

FREEZER TIPO I. Requisitos: Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 
228  litros.  Quantidade  de  tampas:  01.  Cestos  removíveis,  controle  de 
temperatura,  com  compartimentos  internos  na  forma  de  gavetas.  Porta 
reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, 
lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. 
Garantia mínima de 12 meses. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para  
tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da  
ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de  
instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. 
Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 10

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 02

Sombrio: 07

-

47 13 un

FREEZER TIPO II.  Requisitos:  Freezer  horizontal  2  Portas,  MÍNIMO DE 500 LT 
Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material 
com alta  resistência  e  rodízios  para  facilitar  a  locomoção.  Cor  Branco;  Tipo 
Horizontal;  Função Freezer  e Refrigerador;  Capacidade mínimo de 500 litros; 
Quantidade de  portas  2;  Material:  Gabinete  externo  em aço  zincado  e  pré-
pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma 
proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de 
fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto 
para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Alimentação 
220 Volts. Frete e impostos inclusos no valor. Garantia mínima de 12 meses.
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 06

São Bento do Sul: 04

Sombrio: 03

-

48 25 un GAVETEIRO  VOLANTE  COM  4  GAVETAS  E  RODÍZIOS.  Requisitos:  Dimensões 
aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura).
* Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor 
Cinza
* Laterais,  fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em 
ambas as faces.
* Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS.
* Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios 
revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia.
GAVETAS
*  Gavetas  confeccionadas  em  chapa  de  aço  24  (0,60  mm)  de  espessura, 
dobrada  e  soldada  através  de  eletrofusão,  com  deslizamento  suave  sobre 
corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 
mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces.

Araquari: 20

Camboriú: 05

-
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* Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP 
texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada.
* Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado 
ou niquelado.
*  Fechadura  localizada  na  frente  da  gaveta  superior  com  fechamento 
simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves.
*  As  chapas  e  derivados  de  madeiras  devem  ser  oriundos  de  áreas  de  
reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.
Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

49 27 un

GELADEIRA  TIPO  I. Requisitos:  Refrigerador  Duplex,  tipo  vertical,  frost  free, 
capacidade de no mínimo  429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em 
vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém 
CFC  (gás  que  agride  a  camada  de  ozônio)  Garantia  mínima  de  12  meses.  
Classificação energética “A”.  Tensão de alimentação 220 volts.  Plugues para  
tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da  
ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de  
instruções.  Acondicionada  em  embalagem  original  e  lacrada  no  ato  da  
entrega.Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 
11.13 do Edital)

Araquari: 06

Blumenau: 01

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 03

Sombrio: 12

50 10 un

GELADEIRA TIPO II. Requisitos:  Geladeira Frost  Free  que poderá ser  utilizada 
como freezer, com capacidade mínima de armazenamento de 228 litros. 1(uma) 
porta.  Prateleiras  removíveis  em  vidro  temperado.  Controle  de  temperatura 
externo. Cor branca. Função freezer/refrigerador. Garantia mínima de 12 meses.  
Eficiência  energética  “A”.  Tensão  de  alimentação  220  volts.  Plugues  para  
tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da  
ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de  
instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega.  
Garantia mínima de 12 meses. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 05

São Bento do Sul: 03

Sombrio: 02

-

51 260 un MESA EM “L”.  Requisitos: Mesa em “L” 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e 
Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas:
Mesa:  Tampo, laterais  e painel  frontal  confeccionados em chapa de madeira 
aglomerada25/25/18mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com 
partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,  aglutinadas  com 
resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e 
pressão,  revestida  com filme  melamínico  texturizado  na  cor  cinza,  que  por 
efeito de prensagem a quente,  faz o filme se fundir  à madeira aglomerada, 
formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto 
por  tambor  de  giro  confeccionado  em  aço  estampado  com  25mm  de  Ø, 
parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e 
acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas 
em polietileno e 29mm Ø.Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm 
de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e 
padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, 
colada  ao  substrato  de  madeira  pelo  processo  “hot  melt”.  Guia  de  cabos 
confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do 
revestimento, localizado no canto da mesa.
Perfil  “U” para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com 
espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos 
com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon 
injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixação. Torre 
vertical  confeccionada  em  chapa  de  aço  SAE  1006  a  1008  de  1,2mm  de 
espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, 
com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a 
pega  para  o  saque,  fixada  por  meio  de  dispositivos  plásticos  de  pressão, 
localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos 
independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil “U” de 30x20mm 
também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização 
do “cabeamento dos equipamentos de informática”, fixado na parte interna da 
face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata 
em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de 
fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8” com haste de 44mm para 
permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de 

Araquari: 50

Camboriú: 30

São Bento do Sul: 100

Sombrio: 30

Videira: 50

-
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espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ
´s (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da 
calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / 
AMP),  com  leitos  que  possibilitem  a  passagem  da  fiação  elétrica,  lógica  e 
telefônica  também  no  sentido  horizontal.  As  estruturas  em  aço  receberão 
pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster  
formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-
se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo 
fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências 
previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro 
confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca 
métrica  em  ZAMAK  e  tampas  plásticas  de  acabamento  confeccionadas  em 
polietileno e 18mm de Ø.
* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de
reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.
- Garantia mínima de 12 meses..
- A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

52 166 un MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: Medindo 1400x650x750mm. Mesas 
-  Tampo,  laterais  e  painel  frontal  confeccionados  em  chapa  de  madeira 
aglomerada  25/25/18mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com 
partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,  aglutinadas  com 
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e 
pressão,  revestida  com filme melamínico  texturizado,  na  cor  cinza,  que por 
efeito de prensagem a quente,  faz o filme se fundir  à madeira aglomerada, 
formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto 
por  tambor  de  giro  confeccionado  em  aço  estampado  com  25mm  de  Ø, 
parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e 
acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas 
em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm 
de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e 
padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, 
colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Perfil “U” para fixação 
das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado 
na  parte  inferior  da  lateral  por  meio  de  parafusos  com  pintura  epóxi  e 
acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta 
e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixação.
Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para 
alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone),  pela 
parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas 
extremidades  da  mesma  (padrão  GTS/  Furukawa  /  AMP),  com  leitos  que 
possibilitem  a  passagem  da  fiação  elétrica,  lógica  e  telefônica  também  no 
sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó 
com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 
micra  de  espessura,  atendendo-se  os  critérios  de  preparação,  tratamento  e 
tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que 
o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT . Gaveteiro fixo 
com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa 
de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de 
pinus  e  eucalipto,  aglutinadas  com  resina  sintética,  termofixa,  que  se 
consolidam  sob  a  ação  conjunta  de  calor  e  pressão,  revestida  com  filme 
melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se 
fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, 
sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. 
Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e 
padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, 
colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação 
composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso 
de  montagem  rápida  M6  rosca  métrica  em  ZAMAK  e  tampas  plásticas  de 
acabamento  confeccionadas  em  polietileno  e  18mm  de  Ø.  Gavetas 
convencionais no mesmo material  e acabamento do corpo,  sendo 03mm de 
espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças 
de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura 
epóxi  na  cor  preta,  roldanas  de  nylon,  fixadas  por  meio  de  parafusos  auto 
atarrachantes  3,5  x  16  AACC fenda cruzada.  Sistema  de chaveamento  com 
aplicação frontal,  travamento lateral  das gavetas simultaneamente composto 
por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro 

Araquari: 30

Camboriú: 30

São Bento do Sul: 46

Sombrio: 40

Videira: 20

-
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com  corpo  20mm  de  comprimento,  Ø  de  19mm,  abas  para  fixação  e 
acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 
5/16”, com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em 
tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e 
fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor 
Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados 
e/ou instalados pelo fornecedor
*  As  chapas  e  derivados  de  madeiras  devem  ser  oriundos  de  áreas  de  
reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. 
- Garantia mínima de doze meses
- A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

53 130 un

MESA  DUPLA  DE  INFORMÁTICA. Requisitos:  Tampo  em  aglomerado  20MM, 
revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de 
selador e verniz, com bordos longitudinais em posting – forming 180°, painel 
frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica 
na  cor  cinza  e  parte  interna  com  verniz  e  selador,  tampo  medindo 
1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, 
com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em 
tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a 
função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, 
soldagem mig,  pintura  epóxi  cinza  texturizada,  acabamento  dos  topos  com 
ponteiras de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas 
reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC.
* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de
reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.
- Garantia mínima de 12 meses.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante. (Exclusivo para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 40

São Bento do Sul: 90

-

54 14 un

MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. Requisitos: Mesa Com doze lugares com as 
seguintes  características  mínimas:  Mesa  retangular  2500  x  130  x  750mm 
Tampo,  laterais  e  painel  frontal  confeccionados  em  chapa  de  madeira 
aglomerada  25/25/18mm  de  espessura  respectivamente  produzida  com 
partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e  eucalipto,  aglutinadas  com 
resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e 
pressão,  revestida  com filme  melamínico  texturizado  na  cor  cinza,  que  por 
efeito de prensagem a quente,  faz o filme se fundir  à madeira aglomerada, 
formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto 
por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso 
de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento 
zincado  branco  e  tampas  plásticas  de  acabamento  confeccionadas  em 
polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de 
espessura  para o  tampo e  laterais  e  0,5mm para o painel  frontal  na cor  e 
padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, 
colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Perfil “U” para fixação 
das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado 
na  parte  inferior  da  lateral  por  meio  de  parafusos  com  pintura  epóxi  e 
acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta 
e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de 
aço 1,2mm de espessura,  com furação para alojamento de até  03 tomadas 
quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na 
parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão 
GTS/Furukawa  /  AMP),  com  leitos  que  possibilitem  a  passagem  da  fiação 
elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço 
receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e 
poliéster  formando  uma  camada  mínima  de  50/60  micra  de  espessura, 
atendendo-se  os  critérios  de  preparação,  tratamento  e  tempo  de  cura 
recomendados pelo fabricante.
*  As  chapas  e  derivados  de  madeiras  devem  ser  oriundos  de  áreas  de  
reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.
- Garantia mínima de 12 meses.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.(Exclusivo para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 05

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 04

-

55 43 un MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA.  Requisitos: Para 6 lugares com 1,20m de 
diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de 

Araquari: 20

Camboriú: 02
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espessura  produzida  com  partículas  de  madeiras  selecionadas  de  pinus  e 
eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a 
ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, 
que  por  efeito  de  prensagem  a  quente,  faz  o  filme  se  fundir  à  madeira 
aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com 
acabamento  em  fita  de  PVC  2,0mm  de  espessura  na  cor  e  padrão  do 
revestimento com resistência  a impactos  e termicamente estável,  colada ao 
substrato  de  madeira  pelo  processo  “hot  melt”.  Base conificada  com corpo 
tubular  de  3”  diâmetro  e  cone  inferior  com  de  300mm  de  diâmetro 
confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura As 
estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a 
base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de 
espessura,  atendendo-se os critérios  de preparação,  tratamento e tempo de 
cura  recomendados  pelo  fabricante  da  tinta  empregada,  de  forma  que  o 
resultado  atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Tampo na cor 
cinza, estrutura pés na cor azul ou cinza (A DEFINIR NO PEDIDO).
*  As  chapas  e  derivados  de  madeiras  devem  ser  oriundos  de  áreas  de  
reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.
- Garantia mínima de 12 meses.
- A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.(Exclusivo para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 21

-

56 40 un

MESA  DE  ESTUDO. Requisitos:  Mesa  Quadrada  –  Tampo  com800x800mm, 
confeccionada  em  Chapa  de  madeira  compensada  20mm,  de  espessura 
respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta 
pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito 
(exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas 
aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em 
tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8 , parede 1,5mm de espessura, em 
monobloco  com  sistema  de  pés  duplos  e  paralelos;  Os  componentes  que 
formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo 
MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento 
antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; 
Pintura  em  tinta  epóxi  pó,  híbrida,  eletrostática,  na  cor  preta  texturizada, 
polimerizada em estufa à 210ºC, sendo a espessura mínima da película de 60 
mícrons;  Ponteira  em  polipropileno  100% injetadas,  do  tipo  bola  c/  encaixe 
interno  na  cor  da  estrutura;  Altura  720mm.  Cadeira  com  espaldar  médio 
moldada  anatomicamente,  assento  medido  440x400mm,  encosto  medido 
400x290mm,  ambos  em  compensado  multilaminado,  cobertos  com  espuma 
injetada 40mm, revestida em tecido 10% diâmetro na cor azul, acabamento nas 
bordas em perfil de PVC macho fêmea, montada sob estrutura em tubo de aço 
7/8” com parede de 2mm. Encosto ligado ao assento por meio de barra metálica 
coberta  por  sanfona de polipropileno.  Componentes  metálicos  soldados  pelo 
processo MIG, e tratamento anticorrosivo, com pintura epóxi pó na cor preta 
com película entre 40 à 70 micra de espessura. Altura total 810mm, largura 
total 440mm, profundidade total 520mm, altura do assento 430mm.
* Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. Garantia  
mínima de doze meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 10

Camboriú: 20

São Bento do Sul: 10

-

57 8 un

MICROCENTRÍFUGA
Características: Nível de ruído baixo; Tampa com trava de segurança que permi-
te a abertura apenas depois de finalizada a centrifugação; Display em LCD; Ro-
tor de metal autoclavável (121°C, 15psi, 20min); Timer com capacidade de pro-
gramação de 15 segundos a 99 minutos; Com tecnologia de guia de fluxo que 
minimiza o calor durante a centrifugação e protege as amostras; Acompanha ro-
tor fixo com capacidade para 12 tubos de 1,5/2,0mL com tampa; RPM Máximo 
800 - 15.000 RPM; RCF Máximo 100 - 15.100 x g; Voltagem 110-220V (Bivolt);  
Frequência 60Hz; 1 pacote com 12 adaptadores para microtubos de 0,5mL; 1 
pacote com 12 adaptadores para microtubos de 0,2mL; 1 Cabo de Energia AC. 
Frete incluso no valor.
* Garantia mínima de 12 meses.  (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 
do Edital)

Araquari: 05

Camboriú: 02

São Bento do Sul: 01

-

58 45 un PUFF  TIPO  I.  Requisitos:  Composição/Material:  Couro  sintético.  Estrutura 
enchimento interno em flocos de isopor recarregável.  Tipo gota, revestimento 
couro  sintético.  Acabamento  Zíper  invisível.  Cor  a  combinar.  Dimensões 
aproximadas do produto  sem embalagem (AxLxP)  80x65x85cm. Peso  líquido 

Araquari: 10

São Bento do Sul: 10

Sombrio: 20
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aproximado do produto (kg) 4Kg. Garantia de 12 meses. (Exclusivo para ME/EPP 
conforme item 11.13 do Edital) Videira: 05

59 60 un

PUFF  TIPO  II.  Requisitos:  Composição:  Estrutura  de  madeira  reflorestada  de 
eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com 
linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm. 
Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso líquido aproximado 
do produto (kg) 5Kg. Garantia de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme 
item 11.13 do Edital)

Araquari: 10

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 40

Videira: 05

60 59 un

QUADRO BRANCO:  Requisitos: laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa 
de  madeira  aglomerada  resinada  em  MDP  9mm.  Chapa  de  aço,  moldura  J 
alumínio  anodizado  natural  24mm  frente  x  12m  espessura,  cantos 
arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor 
em  PVC,  encaixe  sem  parafusos.  Fixação  invisível  na  base  do  quadro, 
acompanha kit de instalação em  parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 
300 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. 
Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 30

Brusque: 02

Camboriú: 20

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 02

61 53 un

QUADRO BRANCO: Requisitos: laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa 
de  madeira  aglomerada  resinada  em  MDP  9mm.  Chapa  de  aço,  moldura  J 
alumínio  anodizado  natural  24mm  frente  x  12m  espessura,  cantos 
arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor 
em  PVC,  encaixe  sem  parafusos.  Fixação  invisível  na  base  do  quadro, 
acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 
180cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. 
Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 30

Brusque: 03

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 05

Videira: 10

62 95 un

TELEFONE  SEM  FIO  COM  3  FONES.  Requisitos:  Telefone  sem  fio  com  três 
monofones  e  uma  base.  Frequência  tecnologia  dect  6.0  1.9  Ghz.  Bivolt. 
Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de 
chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de 
discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi 
tecla,  Rediscagem/Flash/Pausa,  Ajuste  Tom/Pulse  programável,  localizador  de 
monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 
dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. 
Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. 
Peso  220g  com  bateria  em  cada  monofone.  Manual  de  instruções. 
Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia  
mínima de 12 meses. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 30

Camboriú: 20

São Bento do Sul: 30

Sombrio: 05

Videira: 10

63 80 un

TELEFONE  SEM  FIO  COM  2  FONES.  Requisitos:  Telefone  sem  fio  com   dois 
monofones  e  uma  base.  Frequência  tecnologia  dect  6.0  1.9  Ghz.  Bivolt. 
Características:  Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de 
chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de 
discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi 
tecla,  Rediscagem/Flash/Pausa,  Ajuste  Tom/Pulse  programável,  localizador  de 
monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 
dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. 
Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. 
Peso  220g  com  bateria  em  cada  monofone.  Manual  de  instruções. 

Araquari: 30

Camboriú: 10

São Bento do Sul: 30

Videira: 10

-

64 100 un

TELEFONE  SEM  FIO  COM  1  FONES. Requisitos:  Telefone  sem  fio  com   um 
monofones  e  uma  base.  Frequência  tecnologia  dect  6.0  1.9  Ghz.  Bivolt. 
Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 
7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume 
no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste 
Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de 
carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da 
base:  130mm x  180mm x  89  mm.  Peso  260g;  Dimensões  aproximadas  do 
monofone:  170mm  x  50mm  x  40  mm.  Peso  220g  com  bateria  em  cada 
monofone.  Manual  de  instruções.  Acondicionado  em  embalagem  original  e  
lacrada  no  ato  da  entrega.  Garantia  mínima  de  12  meses.(Exclusivo  para 

Araquari: 30

Camboriú: 10

São Bento do Sul: 30

Sombrio: 20

Videira: 10

-

65 90 un

TV LED 55”. Requisitos: Full HD, com conexões, no mínimo, 3 entradas HDMI, 2 
entradas USB, 1 entrada VGA (opcional),  1 entrada de vídeo componente,  1 
entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som 
com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com 

Araquari: 50

Camboriú: 20

São Bento do Sul: 10
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as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de  
2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções. Acondicionada em 
embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.

Videira: 10

66 23 un

TERMÔMETRO DIGITAL
Termômetro digital tipo espeto com capa protetora.   Faixa de temperatura: 
-50°C a +300°C. Com desligamento automático. À prova d'água. Haste de aço 
inox. Resolução: 0,1°C; Precisão: ±1°C. Dimensões aproximadas: Corpo: 9cm; 
Haste: 150x4mm de diâmetro; Material: Plástico ABS. Funcionamento a pilha, já 
inclusa.  Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 
11.13 do Edital)

Araquari: 02

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 09

Videira: 02

67 54 un

SISTEMA DE SOM
Home  Theater  Soundbar  composto  por  duas  unidades,  uma  barra(receiver), 
uma caixa subwoofer.  120W RMS de potência. Conexões USB2.0 e Bluetooth, 
Tensão de 220v. Utilização em TV, SmartTV, computadores. Com pelo menos 
uma Entradas de audio e uma entrada óptica. Inclui um controle remoto, cabos 
AV e USB, Fonte e cabo de força, suporte para montagem na parede. anual de 
instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.  
Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Araquari: 32

Camboriú: 02

São Bento do Sul: 20

Videira: 10

-

68 90 un

SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS
Suporte  de  parede  fixo  para  visão  frontal  para  televisores  de  55  polegadas 
universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. 
Com trava  de segurança,  tratamento  anti-corrosão,  nível  bolha  acoplado  ao 
suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com 
espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários  para a 
instalação e espaçadores. Manual de instruções. Acondicionada em embalagem 
original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.(Exclusivo 
para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 50

Camboriú: 20

São Bento do Sul: 10

Videira: 10

-

69 100 un

VENTILADOR DE TETO
Ventilador de teto com 3 pás
Diâmetro: aproximadamente 110 cm
3 velocidades
Com controle
Totalmente em aço
Sem luminária/lustre
Potência 100 a 199w (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 100

70 8 un

TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL com Ponto de Orvalho, DataLogger e RS-
232.  Display de Cristal  líquido (LCD) de 4 dígitos. Escalas:  Temperatura: 0 a 
50ºC / 32 a 122ºF. Precisão: ± 0,8ºC / ± 1,5ºF. Resolução: 0,01ºC / 0,01ºF. Umi-
dade: 0 a 95% UR. Precisão: 70% UR ± (3% da leitura + 1% UR) < 70%UR ± 3% 
UR. Resolução: 0,01% UR. Ponto de Orvalho: 25,3 a 48,9ºC / 13,5 a 120,1ºF. A 
precisão do ponto de orvalho é a soma dos valores de precisão de temperatura 
e umidade. Resolução: 0,01ºC / 0,01ºF. Sensor separado do instrumento: Tempo 
de Resposta: De 5 a 30 segundos. Data Hold: Congela a leitura no display. Me-
mória: Máx. e Mín. Interface Serial: RS232. Data Logger: Armazena até 1000 da-
dos. Intervalo de amostragem programável de 1 até 3.600 segundos. Tempo de 
amostragem: 0,8 segundos. Desligamento: Manual / Automático. Temperatura 
de Operacão: 0 a 50ºC.Tempo de estabilização: 2 horas. Umidade de Operação: 
Instrumento: < 85% UR. Sensor: 0 a 95% UR. Alimentação: 1 Bateria de 9V. Di-
mensões: 200 x 68 x 30 mm. Fornecido: Sensor de Umidade, manual de instru-
ções e  Certifcado de Calibração, Cabo RS232, Cabo conversor USB, Software 
mod.S100, (utilizado para descarregar os dados armazenados pelo equipamen-
to), Software de aquisição de dados, Adaptador Mod. AC100 (110/220V), Estojo 
para transporte, Maleta para Transporte.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 
11.13 do Edital)

Araquari: 01

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 02

-

71 25 un Bancada industrial medindo: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 
mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Painel frontal e prateleira fixa, 
ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e cha-
ve. Tampo em  madeira ou compensado naval envernizado(com espessura míni-
ma de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na 
cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamen-
te  protetora.  Aplicação  em  laboratório  de  oficina  mecânica.(Exclusivo  para 

São Bento do Sul: 20

Sombrio: 05

-
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ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

72 8 un

Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada 
com porta, sistema de fechamento com chave. Dimensões mínimas de 860 mm 
de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. 
Cor azul. Garantia de 01 ano.
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 08

73 1 un

Lavadora  de  peças  c/  eletrobomba  0,33  cv  em  220v.  Cuba  com  chapa 
galvanizada  com  profundidade  mínima  de  150  mm,  capacidade  mínima  do 
reservaório  de 22 litros.  Dimensões mínimas:  comprimento 500 mm, largura 
850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte 
sintética,  com  tratamento  antiferrugem,  proporcionando  uma  camada 
altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, 
remove resídos retidos no filtro do reservatório.
- garantia mínima de 12 meses.
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 01

74 1 un

Arquivo móvel fechado para mapoteca. Fabricado em madeira bp laminada com 
duas  portas  frontais  e  uma  porta  superior.  Cor  argila.  Dimensões:  119cm 
(altura) x 67cm (largura) x 59cm (comprimento). Para acomodar até 40 cabides 
de tamanho a2 e a3. Deve conter rodizios para movimentação e fechaduras 
para travamento das portas. Mod. referencia: map-40 far trident. 
- garantia mínima de 12 meses.
- a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 01

75 25 un

Quadro  branco  quadriculado,  não  magnético,  para  salas  de  aula,  laminado 
melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em 
mdf  ou  mdp.  Quadrículas  com dimensões  50x50  mm. Moldura  em alumínio 
anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor 
em  pvc,  encaixe  sem  parafusos.  Fixação  invisível  na  base  do  quadro, 
acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 
cm de comprimento x 120 cm de largura. Garantia mínima de 12 meses.
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Camboriú: 10

São Bento do Sul: 15

-

76 44 un

Mesa refeitório.  Material  tampo  mdf,  sendo  o  revestimento  tampo  laminado 
melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço 
galvanizado,  acabamento  superficial  de  estrutura  pintura  em  epóxi, 
comprimento 180 cm, largura 100 cm, características adicionais 6 cadeiras com 
encosto tubo aço galvanizado, assento, cor branca. 
- garantia mínima de 12 meses.
- a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 24

Sombrio: 20

-

77 1 un

Púlpito fixo em acrílico:  dimensões do corpo do púlpito: 120 cm (altura) x 60 cm 
(largura) x 40 cm (profundidade), com toda a espessura mínima do acrílico em 
8,0mm, com bordas lustradas em acrílico transparente. A parte frontal dever ser 
de forma lisa.
- garantia mínima de 12 meses.
- a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 01

78 40 un

Prancheta para desenho portátil. Dimensões: 50x65 cm para folhas a2. Estojo de 
madeira,  com espaço  para  guardar  papéis  e  acessórios  para  desenho  com 
suportes e apoios anti-derrapantes. Com regulagem da inclinação do tampo e 
régua  paralela.  Acondicionada  em  estojo  polionda.  Mod.  referência:  5002 
trident. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 40

79 40 un

Estojo/cavalete de mesa para pintura. Com estojo com divisões internas, paleta 
de  duratex  e  alça  de  couro  para  transporte.  A  tampa  deve  possuir  apoios 
corrediços que possibilitem qualquer ajuste de inclinação das telas. Comporta 
telas de até 73cm. O cavalete deve ser fabricado em lyptus ou madeira de 
reflorestamento  de  alta  dureza,  com  superfície  polida  e  envernizada  com 
textura  semi-fosca.  As  ferragens  devem  possuir  tratamento  antiferrugem  e 
acabamento latonado. Dimensões: 50 cm (altura) x 15 cm (largura) x 40 cm 
(comprimento).
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 40

80 1040 Metro Persiana.  Confecção e instalação de persiana vertical  em tecido de poliéster Camboriú: 10
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quadr
ado

resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com 
pinos  em  polipropileno  de  alta  resistência,  recolhimento  bilateral  Largura 
mínima de 8,8 cm e giro de 180º. Cor areia ou marfin. Garantia mínima de 12 
meses.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 
1.000

Sombrio: 30

81 16 un

Bancada lateral, com dimensões mínimas de (2040 x 650 x 900) mm, composta 
de: 2,04 metros de tampo em granito natural polido, medindo (650 x 30)mm; 
um  módulo  inferior  para  cuba,  com  duas  portas,  medindo  (1000  x  505  x 
870)mm; um módulo inferior com duas gavetas, duas portas e uma prateleira, 
medindo  (1000  x  505  x  870)mm;  0,11m  de  painel  de  acabamento  para 
fechamento frontal ou lateral, com altura de 870mm; 0,87m de revestimento 
em laminado melamínico;  um conjunto de utilidades e acessórios, composto 
por: uma cuba em aço inoxidável AISI-304, medindo (500 x 400 x 250)mm, uma 
válvula sifonada construída em polipropileno, uma torneira giratória de mesa 
com bico arejador em latão cromado, bitola ½´.
- garantia mínima de 12 meses.
- a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante(Exclusivo para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 11

-

82 14 un

Bancada Profissional,  com tampo em granito e estrutura em madeira. Possui 2 
módulos de 4 gavetas, 2 módulos de 2 portas e 1 prateleira. Tampo de granito 
cinza liso, com 3 orifícios centralizados. Altura do tampo principal até o chão de 
1m; comprimento da bancada de 2,5m, profundidade da bancada de 1m; altura 
do castelo de 0,2m; comprimento do castelo de 2,5m; profundidade do castelo 
de  0,2m.  O castelo  deve  ter  no  mínimo  3  pés  de  madeira  fixos  no  tampo 
principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal. A 
bancada deve constar no mínimo 3 jogos de tomadas 220v. 
- garantia mínima de 12 meses.
- a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante(Exclusivo para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

São Bento do Sul: 12

Sombrio: 02

-

83 10 un

Armário secretaria 2 portas, com uma prateleira interna e quatro suportes para 
pasta suspensa. Especificações mínimas: confeccionado nos padrões técnicos 
da ABNT e de ergonomia NR-17, dimensões 160x80x50cm (altura x largura x 
profundidade)  confeccionados  em  chapa  de  MDF  na  cor  argila,  sendo  a 
espessura de 25mm para o tampo, 10mm para o fundo vertical e demais partes 
com 18mm. Bordas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na 
cor argila e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente 
estável. Sistema de fixação composto por tambor de giro com diâmetro mínimo 
de 15mm, com parafuso de montagem rápida, rosca métrica e tampas plásticas 
de acabamento confeccionadas em polietileno de diâmetro mínimo de 18mm. 
Furação em toda extensão da lateral para regulagem da prateleira e pino para 
sustentação com 5mm de diâmetro confeccionado em material plástico. Suporte 
para pasta suspensa em aço, com corrediças telescópicas de duplo estágio de 
abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total 
da gaveta, removível do corpo por sistema de encaixe. Dobradiças em aço com 
abertura em ângulo de 270 , proteção  para remoção involuntária e ajuste da◦  
altura (+ e - 2mm). Sistema de chaveamento composto por chave com capa 
plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 22mm de 
comprimento,  diâmetro  mínimo de 17mm,  abas  para  fixação  e  acabamento 
cromado. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado 
superior e inferior direito. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada 
de 5/16”, com 33cm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em 
tubo de aço com diâmetro e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento 
liso.  Sapatas  niveladoras  com base em nylon  injetado  na  cor  cinza  e  barra 
roscada de 5/16” x 25mm para fixação. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses. 
Entrega  e  montagem  no  endereço  da  contrante.(Exclusivo  para  ME/EPP 
conforme item 11.13 do Edital)

Brusque: 06

São Bento do Sul: 04

-

84 180 un Conjunto escolar modelo FNDE composto de Carteira e Cadeira escolar:
Mesa com tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, 

Brusque: 80

Camboriú: 100
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revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de 
espessura,  acabamento  texturizado,  na  cor  CINZA,  cantos  arredondados. 
Revestimento  na  face  inferior  em  chapa  de  balanceamento  (contra-placa 
fenólica)  de  0,6mm.  Aplicação  de  porcas  garra  com  rosca  métrica  M6  e 
comprimento  10  mm.  Dimensões  acabadas  450mm  (largura)  x  600mm 
(comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm 
para largura e comprimento e +/- 0,6 para espessura.
Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, 
acabamento  texturizado,  na  cor  AZUL,  colada  com  adesivo  "HotMelting". 
Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de 
+ ou - 0,5mm para espessura.
Estrutura  composta  de:   montantes  verticais  e  travessa  longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
oblonga  de  29mm  x  58mm,  em  chapa  16  (1,5mm);  travessa  superior 
confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado 
em formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 
(1,5mm);  pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Porta-
livros  em  polipropileno  puro  (sem  qualquer  tipo  de  carga)  composto 
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo 
chegar  até  100%,  injetado  na  cor  CINZA.  As  características  funcionais, 
dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas 
no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na 
tonalidade (da cor CINZA).
Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca 
métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, 
fenda Phillips.
Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de “repuxo”, Ø 
4,0mm, comprimento 10mm.
Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “repuxo”, 
Ø 4,8mm, comprimento 12mm.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas 
na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. 
Nas  partes  metálicas  deve  ser  aplicado  tratamento  antiferruginoso  que 
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 
horas.
Pintura  dos  elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi  /  Poliéster, 
eletrostática,  brilhante,  polimerizada  em  estufa,  espessura  mínima  de  40 
micrometros na cor CINZA.
Cadeira:
Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, 
moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. 
Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm).
Fixação  do  assento  e  encosto  injetados  à  estrutura  através  de  rebites  de 
“repuxo”, Ø 4,8mm, comprimento 12mm.
Nas  partes  metálicas  deve  ser  aplicado  tratamento  antiferruginoso  que 
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 
horas.
Pintura  dos  elementos  metálicos  em  tinta  em  pó  híbrida  Epóxi  /  Poliéster, 
eletrostática,  brilhante,  polimerizada  em  estufa,  espessura  mínima  40 
micrômetros, na cor CINZA. Garantia 2 anos.
Medidas conforme  modelo Conjunto para aluno tamanho 6, para alunos com 
altura entre 1,59 e 1,88 metros,  padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação conforme Catálogo Técnico/Manual Descritivo – o 
qual encontra-se no site: www.fnde.gov.br
Relatório  de  ensaio  sobre  corrosão  e  envelhecimento  por  exposição  à  névoa  
salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT 
NBR  8094/1983(material  metálico  revestido  e  não  revestido  –  corrosão  por 
exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas) em nome da licitante. 
Relatório de ensaio sobre determinação de aderência,  emitido por laboratório 
acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 11003/2009 em nome da  
licitante. 
Garantia  de 5 anos contra defeitos de fabricação.  A montagem deverá estar 
inclusa no endereço da contratante. 
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

-
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85 750 un

Bibliocantos: Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado 
em forma de “L”,  cantos  arredondados,  sem cantos  vivos,  sem rebarbas  ou 
arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa 
(Antifurriginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, 
com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm 
de largura e 10 cm de base. Com garantia mínima de 2 anos.  (Exclusivo para 
ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 100

Blumenau: 100

Brusque: 100

Camboriú: 200

São Bento do Sul: 200

Sombrio: 50

86 13 un

Conjunto de mesa plástica quadrada, branca, medindo 70x70 cm, plástico rígido, 
empilhável, com cadeiras na cor branca com braços e capacidade para até 140 
kgs.  Com  Certificação  do  Inmetro.  O  fabricante  do  produto  deverá  estar 
regularmente  registrada  no  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades 
Potencialmente  Poluidoras  ou  utilizadoras  de  recursos  ambientais.  (Exclusivo 
para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Brusque: 08

São Bento do Sul: 05

Sombrio: 10

87 5 un

Mesa de Pebolim TOTÓ. Sem passante plastico (varoes embutidos), em madeira 
maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensoes Aproximadas:0,90m de 
altura,  0,80m de  largura  e  1.35m de  comprimento,  com jogo  de  02  bolas.
(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Camboriú: 03

São Bento do Sul: 02

88 8 un

Carrinho  para  biblioteca.  Tratamento  anti-corrosivo  e  fosfatizante.  Pintura 
eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e 
uma prateleira inferior plana. Rodizios giratórios de silicone sendo 01 com freio. 
LAP70X102X50CM. Cor cinza.(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do 
Edital)

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 01

Sombrio: 02

89 6 un

Banqueta  fabricada em polipropileno com sistema de pistão para regulagem de 
altura,giratória e apoio para os pés, na cor preta. L60 cm X P 60cm X Altura min. 
75  e altura max. 90. Peso suportado: 100kg(Exclusivo para ME/EPP conforme 
item 11.13 do Edital)

Camboriú: 06

90 2 un

KIT: Câmera Digital Fotográfica Profissional com lente 18-55mm,  Tela de 3  com″  
os  seguintes  itens  inclusos:  1  Câmera Digital  (corpo)  mais  1  lente 18-55;  1 
Eyecup Eb; 1 Alça de Pescoço EW-100DBIV; 1 Cabo USB; 1 Interface IFC-130U; 
Cartão  de  Memória  de  16GB,  1  Bateria  Recarregável  de  Lítio  LP-E8;  1 
Carregador Bivolt LC-E8; 1 Tampa do sensor R-F-3.Material: Stainless Steel and 
polycarbonate resin with glass fibre.Sensor - Resolução Máxima: 5184 x 3456
Image ratio  w:h  -  1:1,  4:3,  3:2,  16:9.  Pixels:  18.0  megapixels.  Sensor:  18.5 
megapixels - APS-C (22.3 x 14.9 mm) - CMOS.Cores: sRGB,Adobe RGB. Filtro de 
Cores: RGB Color Filter Array.Imagem: ISO - Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 
3200, 6400, 12800 (25600 with boost)
Formato: RAW,JPEG: Fine, Normal,Format de Arquivo: JPEG: Fine, Normal (Exif 2.3 
compliant) .Ótica & Focus - Autofocus: Contrast Detect (sensor); Phase Detect; 
Multi-area;  Selective  single-point;  Single;  Continuous;  Face  Detection;  Live 
View.Lentes: EF/EF-S mount. Focal length multiplier: 1.6×. Tela / viewfinder: LCD 
- Totalmente articulado. Pontos:1,040,000. Touch screen: Sim
Tipo  de  Tela:  Clear  View  II  TFT  LCD.  Live  view:  Sim.Viewfinder:  ótico 
(pentamirror)
External flash: Sim (Hot-shoe, Wireless plus Sync connector)
Flash  modes:  Auto,  On,  Off,  Red-eye,Flash  X  sync  speed:  1/200  sec,Drive 
modes: Single; Continuous; Self timer (2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 
2-10),Continuous  drive:  Sim  (5  fps),Timer:  Sim  (2s,  10s+remote,  10s  + 
continuous shots 2-10))

Camboriú: 01

São Bento do Sul: 01

-

91 2 un

Lente  EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS (compatível à máquina acima)
Descrição Objetiva
Distância focal e abertura máxima 55 a 250 mm f/4-5.6
Construção da objetiva 12 elementos em 10 grupos, incluindo um elemento de 
vidro UD
Ângulo de visão diagonal 27° 50' a 6° 15' (com sensores de imagem APS-C)
Ajuste do foco Motor CC, acionado por engrenagem (projetada com focagem 
frontal)
Menor distância focal 1,1 m / 3,6 pés (ampliação máxima de perto: 0.31x)
Tamanho do filtro 58 mm
Diâmetro x comprimento máximo 70 x 108 mm / 2,8" x 4,3" (máximo)
Peso 390 g / 13,8 oz(Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Camboriú: 01

São Bento do Sul: 01

-

Camboriú: 01
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92 2 un

Flash SpeedLite (compatível à máquina acima)
Descrição: Número guia:  190 (em ISO 100, pés) / 58 (metros); cabeça do flash 
ajustada para zoom de 105 mm. Número de disparos:  Aproximadamente de 
100 a 700, com pilhas alcalinas tamanho AA novas
Faixa do flash:  (Em ISO 100, com objetivas de 50 mm f 1.4 em f/1.4) - Aprox, 
0,5 a 30 m / 1,6 a 98,4 pés
 Raio de luz de assistência ao AF:  Incorporado; cobre todos os pontos de foco 
nas câmeras EOS com pontos de AF 1, 3, 5, 7, 9 ou 45; faixa da distância - 0,6 a 
10 m (2 a 32,8 pés) no centro; 0,6 a 5 m (2 a 16,4 pés) na periferia
 Funções personalizadas:  14 funções personalizadas do Speedlite incorporadas; 
definidas no painel de LCD do Speedlite
Fonte de alimentação:  Quatro pilhas tamanho AA do tipo alcalina, de lítio ou de 
Ni-MH recarregáveis

São Bento do Sul: 01

-

93 12 un

Tripé Profissional
Pernas tubulares de 3 seções com 21mm de diâmetro.
Alça para transporte e gancho para pendurar
Cabeça hidráulica de 3 vias óleo-fluido
Plataforma de liberação rápida 
Com bolha de nível 
Pés de borracha
Altura máxima: 145 cm
Comprimento fechado: 57 cm Peso: 1305g
Capacidade máxima: 1.5 kg
Cabeça de 3 vias com suporte de rápida liberação e com nivelador
Alça para transporte 
Gancho para pendurar
Pés de borracha 
Bolsa para transporte (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Brusque: 05

Camboriú: 05

São Bento do Sul: 01

Sombrio: 01

-

94 2 un

Mochila para câmera digital SLR, lente e acessórios
Design exclusivo permite rotacionar a mala de trás para frente . A alça a tiracolo 
ergonômica  transpassada  .  Encaixe  externo  para  transporte  de  tripé.  Para 
máquina fotográfica digital SLR profissional com lente objetivas zoom montada, 
3-4  lentes  objetivas  extras  ou  flashes  e  acessórios  pessoais.  Dimensões 
interiores: 28 cm x 22,5 cm x 14 cm (altura x largura x profundidade)(Exclusivo 
para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

Camboriú: 01

São Bento do Sul: 01

-

95 6 un

Aspirador de pó e água sem saco descartável, mínimo de potência: 1.400 watts, 
mínimo de capacidade total  do reservatório:  10 litros,  comprimento do cabo 
elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos 
e frestas, 1 ano de garantia. Peso aproximado: 4,5 kg.(Exclusivo para ME/EPP 
conforme item 11.13 do Edital)

Araquari: 02

Brusque: 01

Camboriú: 02

São Bento do Sul: 01

96 45 un

Quadro escolar (lousa) em fórmica branca, medindo 1,20m de altura x 5,50m de 
comprimento,  côncavo,  não  magnético,  quadriculado,  moldura  de  madeira 
itaúba,  com  aplicação  de  selador  e  verniz.  O  móvel  não  deve  apresentar 
empenos,  lascas,  rebarbas  e  arestas  vivas.  Objeto  deverá  ser  instalado  e 
montado no endereço especificado de cada câmpus.

Camboriú: 10

Sombrio: 35

Total R$ 4.261.985,08

Obs.: A entrega dos materiais deverá ocorrer em oito locais distintos, de acordo com o pedido de 
cada unidade (conforme quantidades estipuladas nos dados e tabela acima), a saber:

A) Câmpus Araquari  do Instituto Federal  Catarinense a ser entregue no seguinte endereço: 
Rodovia BR 280 – Km 27 Caixa Postal 21 – Araquari/SC CEP: 89.245-000 

B) Câmpus Blumenau  do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereço: 
Rua Bernardino José de Oliveira 81, Bairro Badenfurt, Blumenau/SC. CEP 89070-270.

C) Câmpus Brusque do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereço: Rua 
Hercílio Luz, 373, Bairro Centro, Brusque/SC. CEP 88.350-170
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D)  Câmpus Camboriú do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereço: 
Rua Joaquim Garcia, s/n, Camboriú/SC. CEP 88340-000.

E) Câmpus São Bento do Sul do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte ende-
reço: Rua Paulo Chapieusky, Bairro Centenário, São Bento do Sul/SC. CEP 89.283-063.

F)  Câmpus Sombrio do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereço: 
SEDE – Rua das Rosas, s/nº Vila Nova – Santa Rosa do Sul/SC CEP: 88.965-000.

G) Câmpus Videira do Instituto Federal Catarinense a ser entregue no seguinte endereço: Rodo-
via SC 135, km 125, Campo Experimental, Videira/SC. CEP 89.560-000.

Câmpus Osório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul a 
ser entregue no seguinte endereço: Avenida Santos Dumont, 2127, Albatroz, Osório/RS. CEP 
95520-000.

3. VALOR DE REFERÊNCIA

3.1 Os valores unitários de referência foram obtidos através de média aritmética simples dos 
valores das pesquisas de mercado, estando compatíveis com os praticados no mercado e no 
âmbito da administração pública, conforme comprovado através da Planilha de Custos constan-
te no processo.

4. CLASSIFICAÇÃO DE BEM COMUM

4.1 Os itens que integram o objeto da presente licitação enquadram-se na classificação de bem 
comum, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 
5.450, de 2005.

5. DA CONTRATAÇÃO, DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

5.1 A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DOS ITENS SERÁ DE FORMA PARCELADA, de acordo 
com a necessidade do órgão, e será formalizada por intermédio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou instrumento similar, con-
forme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993;

5.2 A quantidade contratada deverá ser entregue no setor de almoxarifado do órgão solicitan-
te, em até 10 (dez) dias úteis após a retirada da Nota de Empenho ou, quando for o caso, con-
forme estabelecido na descrição do item constante no item 2.2 do presente Termo, devidamen-
te acompanhados da Nota Fiscal;

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1 O recebimento do objeto deverá ser efetuado pelo Coordenador de Patrimônio ou Chefe de 
Almoxarifado, conforme o caso, que deverão ser recebidos da seguinte forma:
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6.1.1 Tratando-se da entrega dos UTENSÍLIOS DE COZINHA, provisoriamente, pelo Chefe 
de Almoxarifado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da entrega, e 
tratando-se de MOBILIÁRIO, provisoriamente, pelo Coordenador de Patrimônio do 
Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari, no prazo máximo de 15 (dez) 
dias úteis, para posterior verificação da conformidade dos utensílios e mobiliário 
com as especificações exigidas.  O descarregamento do mobiliário será efetuado 
exclusivamente por colaboradores da TRANSPORTADORA.

6.1.2 Definitivamente, pelo solicitante dos UTENSÍLIOS,  no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis e MOBILIÁRIO no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da conformidade qualitativa e quanti-
tativa dos materiais.

6.1.3  Tratando-se da entrega dos  EQUIPAMENTOS, estes deverão ser entregues em no 
máximo 30 (trinta) dias corridos após retirada ou recebimento da Nota de Empe-
nho e avaliação das condições de infraestrutura pela empresa vencedora, e de-
verão ser instalados em no máximo 10 (dez) dias corridos após a data do TERMO 
DE RECEBIMENTO (ANEXO IV). O descarregamento dos equipamentos será efetua-
do exclusivamente por colaboradores da TRANSPORTADORA.

6.1.3.1 Os equipamentos serão dados como recebidos mediante a entrega 
dos mesmos e da apresentação da documentação correspondente, conforme dis-
posto abaixo:

6.1.3.2 O Servidor ou Comissão designada pela Contratante receberá o(s) 
equipamentos e, após a devida análise da sua conformidade formal e com as es-
pecificações e condições deste Termo de Referência, do Edital, da Ata de Registro 
de Preços e Nota de Empenho assinará o TERMO DE RECEBIMENTO (ANEXO IV), e 
receberá a Nota Fiscal de Venda. Após atestado o recebimento, o Servidor ou a 
Comissão encaminhará a Nota Fiscal de Venda ao Setor Financeiro, cujo paga-
mento ficará condicionado ao Ateste da Nota Fiscal, com o preenchimento do 
TERMO DE ACEITAÇÃO (ANEXO V), pela Comissão, após instalação destes e cons-
tatação de seu perfeito funcionamento.

6.1.3.3 Ocorrendo atrasos na instalação dos equipamentos causados por 
problemas de infraestrutura, e, portanto, não motivados pela Contratada, esta 
deverá, de imediato, informar o fato, comprovadamente e por escrito, em corres-
pondência protocolada junto ao Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari 
e meias Câmpus, os quais, por sua vez, desde que julguem procedente a ocor-
rência, estenderão o prazo para instalação em mais 10 (dez) dias.

6.1.4 Não serão aceitos protótipos de equipamentos, nem projetos inacabados;

6.1.5 Nenhum componente dos equipamentos especificados poderá apresentar qualquer 
conexão, fios, jumpers ou outros elementos que indiquem erro ou imprecisão de projeto da par-
te do fabricante ou do montador/integrador.

6.1.6 Não serão aceitos equipamentos com modulações, ou seja, equipamentos que so-
freram transformações ou adaptações em suas configurações originais, apenas para atender o 
Edital.
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6.1.7  Deverão ser fornecidos e instalados apenas componentes novos, sendo vedado, 
em quaisquer circunstâncias, o uso de produtos recondicionados, reciclados, enfim, provenien-
tes de reutilização de material já empregado;

6.1.8 Todos os equipamentos entregues durante a vigência da Ata de Registro de Preços 
deverão ser iguais entre si e à respectiva amostra aprovada às especificações do Edital (mes-
mo modelo, marca, componentes e versão). Durante a vigência da Ata poderá haver, a pedido 
da CONTRATADA, atualização tecnológica dos equipamentos. Neste caso será obrigatória a 
apresentação de nova amostra do item/equipamento para aprovação pelos técnicos do Institu-
to Federal Catarinense – Câmpus Araquari, sem aumento dos custos para a CONTRATANTE, ob-
servando-se, ainda, o seguinte:

6.1.8.1 Essa atualização só poderá ser executada após a emissão de documento 
oficial, pela CONTRATANTE e seus prepostos;

6.1.8.2 A aceitação será condicionada à comprovação de superioridade tecnológi-
ca da nova solução sobre a anterior;

6.1.8.3 A amostra deverá ser encaminhada com documento técnico justificando a 
mudança;

6.1.8.4  O Instituto Federal Catarinense –  Câmpus Araquari reserva-se o direito, 
caso ache necessário, de mandar proceder, por laboratórios ou técnicos devidamente qualifica-
dos, a seu exclusivo critério, testes das amostras para comprovação das especificações de 
qualquer componente.

6.1.8.5 O prazo para o envio desta amostra do item será de até 15 (quinze) dias.

6.1.9  O Licitante deverá fornecer no prazo  de 10 (dez) dias, contados da retirada da 
Nota de Empenho, o detalhamento técnico quanto às necessidades de pré instalação do equi-
pamento, instruindo quanto às instalações de rede elétrica, água e esgoto, aterramento, tem-
peratura, dimensões do local, blindagens, umidade, poeira, partículas ou poluentes, proteção 
ambiental, riscos de acidentes e todas as demais condições físicas pertinentes à instalação e 
ao funcionamento do equipamento e proteção ao meio ambiente.

6.1.10 Caso a licitante apresente na proposta comercial, dispositivos, acessórios, softwa-
res além dos que forem solicitados no Edital, os mesmos deverão ser entregues devidamente 
habilitados, sem nenhum ônus.

6.1.11 Ficará a Licitante responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste 
anormal dos equipamentos e peças ou defeitos de software/firmware, obrigando-se a reparar o 
dano e substituir as peças/software/firmware que se fizerem necessárias sem ônus.
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6.1.12 Quando o equipamento se fizer acompanhado de software/firmware com finalida-
de de auxiliar na execução de reparos/calibrações (parte dos aplicativos fornecidos com o equi-
pamento), deverá ser permitido acesso (informar senhas de acesso em níveis necessários à 
manutenção do equipamento) e fornecido o devido treinamento que habilite o técnico do Insti-
tuto Federal Catarinense –  Câmpus Araquari e dos demais Câmpus solicitantes, beneficiários 
desta aquisição, a utilizá-lo como ferramenta de trabalho nos reparos que se fizerem necessári-
os. O software/firmware não deve possuir licenças com acesso sujeitas a expirar após um de-
terminado período de tempo, nem sujeitas a outras restrições de uso referido no equipamento.

6.1.13  O licitante deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, sua docu-
mentação técnica detalhada de todas as partes/peças, itens, subitens, acessórios e periféricos 
que compõem o objeto de licitação, conforme item 7.1.14 a seguir.

6.1.14 O licitante deverá encaminhar, quando da entrega do equipamento, os manuais 
de serviço e de operação, ambos em português ou acompanhado de tradução, para cada item 
distinto do objeto da licitação, o número de vias do manual de operação correspondente à 
quantidade definida por item do objeto de licitação. O manual de serviço compreende: esque-
mas eletrônicos, eletromecânicos, pneumáticos, procedimentos de calibração, lista de equipa-
mentos necessários à manutenção corretiva, calibração, desenho explodido e lista completa de 
peças, com respectivos códigos, podendo, entretanto, exigir sigilo em função de seu direito à 
propriedade industrial e intelectual.

6.1.15 O licitante deverá indicar claramente na proposta dos equipamentos e fornecer 
os respectivos termos de garantia quando da entrega dos mesmos. Tal prazo deverá ser no mí-
nimo igual a 36 (trinta e seis) meses, contado a partir da data do TERMO DE ACEITAÇÃO e 
ATESTE DA NOTA FISCAL. O atendimento de assistência técnica, manutenção ou reparo em ga-
rantia deverá ser prestado no Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari demais Câmpus 
solicitantes, beneficiários desta aquisição. Caso contrário, deverá ser acordado com o IFC na 
ocasião do reparo, sem ônus.

6.1.16 Fica o licitante obrigado a garantir a prestação de assistência técnica permanen-
te, mediante remuneração compatível com o mercado após o vencimento do prazo de garan-
tia. Quando a assistência técnica envolver outro fabricante que não o solicite, este deverá se 
apresentar quando solicitado, com o termo de compromisso assinado pelo fabricante do equi-
pamento.

6.1.17 Fica o licitante responsável por vícios ou defeitos de fabricação ou desgaste anor-
mal dos equipamentos e peças, pelo prazo de 36 meses, obrigando-se a reparar o dano e subs-
tituir as peças que se fizerem necessárias, sem nenhum ônus ao Instituto Federal Catarinense – 
Câmpus Araquari e outros Câmpus solicitantes, beneficiários desta aquisição.

6.1.18 O licitante fornecerá uma relação completa de todos os materiais de consumo ne-
cessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos, com a respectiva procedência (fabri-
cante e nacionalidade). A relação deverá estar anexada à proposta comercial.
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6.1.29 REALIZAR, OBRIGATORIAMENTE, PARA O COMPLETO ACEITE DO EQUIPAMENTO o 
Treinamento Operacional aos Técnicos do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari e ou-
tros  Câmpus solicitantes, beneficiários desta aquisição, para conhecimento operacional do 
equipamento.

6.2 Constatado que o objeto recebido não atende às especificações estipuladas neste Termo de 
Referência, o órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comu-
nicando e justificando as razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o fornecimento do 
objeto em questão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo que todas as despesas tais 
como: frete, impostos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais pre-
vistos na legislação pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciá-
ria, fiscal e civil decorrente, ocorrerão por conta da empresa adjudicatária.

6.2.1 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do obje-
to recusado, o Setor de Almoxarifado ou a Coordenação de Patrimônio do solici-
tante dará ciência à Diretoria de Administração e Planejamento da CONTRATAN-
TE, através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda à abertura de pro-
cesso de penalidade contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 
8.666/93 e alterações, para aplicação das penalidades previstas no Edital.

6.3 Serão recusados os materiais/bens imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as espe-
cificações e/ou que não estejam adequados para uso;

6.4 Os bens deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados 
durante as operações de transporte e descarga no local de entrega.

6.5 A despesa relativa a entrega do objeto correrá por conta exclusiva da contratada.

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

7. DO ACEITE DO MATERIAL

7.1 O aceite do material será efetivado por servidor devidamente designado por meio de 
nomeação para este fim, denominado fiscal do contrato.

7.2 A autorização para pagamento do fornecedor estará condicionada a este aceite citado no 
item 7.1.

7.3 O prazo para pagamento inicia-se a partir do aceite mencionado no item 7.1.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:
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8.1 A Contratada obriga-se a:

8.1.1 Cumprir fielmente, além da Lei nº 8.666/93, o estipulado no Edital, no ter-
mo de referência e seus Anexos, na sua proposta e em especial:

8.1.1.1 Efetuar a confecção e a entrega do objeto na qualidade e quanti-
dade especificadas neste Termo de Referência e de sua proposta, acom-
panhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão indicações referen-
tes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia e/ou 
validade. 

8.1.1.2 Cumprir fielmente esta norma, de forma que os serviços relaciona-
dos sejam executados com esmero e perfeição.

8.1.1.3 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos traba-
lhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslo-
camento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que inci-
dam ou venham a incidir na execução do contrato.

8.1.1.4 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos 
materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, 
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à 
Contratante.

8.1.1.5 Providenciar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a correção 
de falhas ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE na execução 
do contrato, prestando os devidos esclarecimentos ao setor de fiscaliza-
ção da CONTRATANTE.

8.1.1.6 Manter, durante toda a contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.

8.1.1.7 Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício 
de suas atividades, cabendo-lhes inteiramente a responsabilidade por 
eventuais transgressões.

8.1.1.8 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, caben-
do-lhe integralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização 
exercida pela CONTRATANTE.

8.1.1.9 Cumprir e fazer cumprir seus prepostos ou conveniados, leis, regu-
lamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das 
autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto deste termo de re-
ferência, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conse-
quências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

8.1.1.10 Adotar todos os critérios de segurança, tanto para seus emprega-
dos, quanto para a execução dos serviços em si.

8.1.1.11 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações esta-
belecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho 
dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificados em depen-
dência da CONTRATANTE.
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8.1.1.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca 
das atividades objeto deste contrato, sem prévia autorização da CONTRA-
TANTE.

8.1.1.13 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parci-
almente, as obrigações assumidas através da presente contratação, sem 
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE, nem subcontratar qualquer 
das prestações a que está obrigada.

8.1.1.14 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, 
de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consu-
midor (Lei nº 8.078, de 1990).

8.1.1.15 Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados.

8.2 A Contratante obriga-se a:

8.2.1 Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, 
prazos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

8.2.2 Acompanhar e fiscalizar, através de servidor ou comissão especialmente 
designada, o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e 
qualificativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.

8.2.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregula-
ridades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

8.2.4 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor competente.

8.2.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempe-
nhar seus serviços dentro das normas do contrato.

8.2.6 Efetuar o pagamento à empresa a ser contratada de acordo com o preço, 
os prazos e as condições estipuladas no edital e na licitação.

8.2.7 Acompanhar, coordenar e fiscalizar os serviços, anotando em seu registro 
próprio os fatos que, a seu critério exijam medidas corretivas nos trabalhos em 
execução, de forma a garantir o pleno cumprimento desse contrato.

8.2.8 Receber as notas fiscais e laudos técnicos e atestar, desde que os serviços 
tenham sido realizados como determina este Termo de Referência/Contrato, en-
caminhar as Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas para pagamento no 
prazo contratado.

8.3 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.

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a pré-
via manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive 
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de 
dano de difícil ou impossível reparação.

10. PERIODICIDADE DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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10.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assi-
natura.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão, no exercício de 
2015, à conta do Orçamento Geral da União, Programa de Trabalho: 88271, fonte: 0112000000, 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30. As despesas decorrentes da execução do objeto desta licita-
ção que, por ventura ocorrerem em exercício futuro, correrão a conta dos créditos orçamentári-
os então vigentes.

12. DA APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

12.1 O Diretor Geral  do Campus Araquari do  Instituto Federal Catarinense, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos da Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações, 
Lei n° 10.520/02, de 17/07/02, Decreto nº 5.450/05, de 31/05/2005, e Decreto 7.892/2013 de 
23/01/2013 aprova o presente termo de referência de procedimento Licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico(SRP). 

Araquari/SC, 27 de agosto de 2015

Jonas Cunha Espíndola
Diretor Geral do IFC Câmpus Araquari

ANEXO II – PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 04/2015

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2015

PROCESSO Nº 23349.000389/2015-42
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A UNIÃO, por intermédio do Instituto Federal Catarinense –  Câmpus  Araquari, ente 
autárquico, com sede na Rodovia BR 280 – Km 27 Caixa Postal 21 – Araquari/SC CEP: 89.245-
000, Fone: (47) 3803-7200, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.635.424/0003-48, doravante 
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor,  Senhor 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), brasileiro, (XXXXXX), residente e domiciliado na 
(XXXXXXXXXXXXXXXX) Cidade de (XXXXXXXXXXXX), CEP 89051-000, CPF nº(XXX.XXX.XXX-XX), 
RG nº. (XXXXXXXXXXXXX), nomeado pela Portaria nº (XXXX), de XX/XX/XXXX, publicada em 
XX/XX/XXXX, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 
(XXXX), de XX/XX/XXXX, publicada em XX/XX/XXXX.

Nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor; do Decreto nº 7.892, de 2013; do Decreto nº 3.555, de 2000; do 
Decreto nº 5.450, de 2005; do Decreto nº 3.722, de 2001; do Decreto n° 2.271, de 1997; da 
Instrução Normativa nº. 2 de 11/10/2010 do MPOG, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 1993, e as demais normas legais correlatas;

 
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para 
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Registro de Preços nº 04/2015, conforme Ata publicada em XX/XX/XXXX e homologada pelo 
XXXX, resolve:

REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir 
enumerados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte 
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no 
CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no Município de XXXX, neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). XXXX, portador(a) da Cédula de Identidade nº XXXX e CPF nº XXXX.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro de Preços para eventual Eventual aquisição de bens móveis 
(mobiliário geral,  eletrodomésticos,  utensílios de cozinha e diversos) para o Instituto Federal 
Catarinense  –  Câmpus  Araquari  e  demais  órgãos  participantes, conforme especificações 
constantes do Termo de Referência – Anexo I, demais condições deste edital e de acordo com os 
itens, quantidades e valores estabelecidos abaixo:

ITEM QTD UN DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

XX XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1 O órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços será o Instituto Federal Catarinense – 
Câmpus  Araquari e as outras instituições relacionadas no Edital do Pregão eletrônico de 
Registros de Preços nº 04/2015, serão órgãos participantes.

2.1.1 Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 
administração do SRP de acordo com o Decreto 7.892/2013, em especial seu Art. 
5º, e ainda o seguinte:

2.1.1.1 Providenciar a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, 
para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem 
de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos partici-
pantes da Ata;

2.1.1.2 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos 
preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços;

2.1.1.3 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de 
servidor designado, nos termos da art.67 da lei nº. 8.666/93;

2.1.1.4 Permitir o acesso de funcionários da Contratada, devidamente 
credenciados, às dependências do IFC ou dos Órgãos Participantes e a 
dados e informações necessários ao desempenho das atividades previstas;
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2.1.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço 
que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

2.1.1.6 Relacionar-se com a empresa exclusivamente por meio de pessoa 
por ela indicada;

2.1.1.7 Assegurar-se que os preços contratados estão compatíveis com os 
praticados no mercado de forma a garantir que os mesmos continuem mais 
vantajosos para o IFC.

2.1.1.8 Notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de quaisquer 
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção;

2.1.1.9 Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem ônus para o 
IF Catarinense –  Reitoria e demais instituições (Órgãos Participantes), se 
executados em desacordo com as especificações estabelecidas no Termo 
de Referência;

2.1.2 Caberá aos Órgãos Participantes o cumprimento do Decreto 7.892 de 23/ 
01/2013, em especial seu Art. 6º, inclusive, indicar o gestor do contrato, ao qual 
além das atribuições previstas no Termo de Referência e no art. 67 da Lei nº 
8.666/93, compete:

2.1.2.1 Promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador, quando da 
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os 
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, 
posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente 
realizada;

2.1.2.2 Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a 
contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto 
aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual 
desvantagem, quanto à sua utilização;

2.1.2.3 Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos 
relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações assumidas, e 
também, em coordenação com o Órgão Gerenciador, pela aplicação de 
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações 
assumidas;

2.1.2.4 Informar ao Órgão Gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa 
do fornecedor em atender às condições estabelecidas no edital, firmadas 
na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à execução do 
objeto contratado e a recusa do mesmo, se for o caso, em receber a Nota 
de Empenho ou assinar o contrato;
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2.1.2.5 Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da 
necessidade de contratação, recorrerem ao Órgão Gerenciador da Ata de 
Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e 
respectivos preços a serem praticados.

2.2 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 e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto 7.892/2013 e 
na Lei nº 8.666/93.

2.2.1 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.

2.2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas 
as disposições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes.

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

2.2.4 As adesões de que trata o art. 22 do Decreto 7.892/2013, se houver, não 
excederão, na totalidade, ao quíntuplo 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 aderirem.

2.2.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 
efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 
prazo de vigência da ata.

2.2.6 Compete ao órgão não participante 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 às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

2.2.7 É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a 
adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal.

2.2.8 Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve 
assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto 
aos valores praticados, conforme art. 7º do Decreto 7.892/2013.

2.3 Poderão ser remanejadas pelo Órgão Gerenciador entre os órgãos participantes e não 
participantes do procedimento licitatório para Registro de Preços as quantidades previstas para 
os itens com preços registrados. (IN nº 6, de 25/07/2014, Ministério do Planejamento).
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2.3.1 O remanejamento de que trata o item 2.3  somente poderá ser feito pelo 
Órgão Participante de Órgão Participante para Órgão Não Participante.

2.3.2 No caso de remanejamento de Órgão Participante para Órgão Não 
Participante, devem ser observado os limites previstos nos §§ 3º e 4º do art. 22 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

2.3.4 Para efeito do disposto no caput, caberá ao Órgão Gerenciador autorizar o 
remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado 
pelo Órgão  Participante, desde que haja anuência do Órgão que vier a sofrer 
redução dos quantitativos informados.

2.3.5 Caso o remanejamento seja feito entre os órgãos de Estados ou Municípios 
distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente dos remanejamento dos itens.

2.3.6 Caso o remanejamento seja feito entre órgãos de Estados ou Municípios 
distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, no período de xx/xx/2015 a xx/xx/2016.

CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

4.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

4.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado;

4.2.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido;

4.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.

4.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá:

4.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
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4.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de 
negociação.

4.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa.

4.5 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de 
Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

4.6 O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

4.6.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.6.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou 
não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável;

4.6.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, nos termos desta Ata;

4.6.4 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

4.6.5 Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de 
Registro de Preços.

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

4.7 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de 
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 
fortuito ou de força maior, devidamente justificado e comprovado.

4.8 Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do 
registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

CLAÚSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

5.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será 
formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despe-
sa, autorização de compra ou instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 
8.666, de 1993.

5.2 As condições de fornecimento constam no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de 
Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de 
contratação.

5.3 O Órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata, a cada contratação, no pra-
zo de 05 (cinco) dias úteis, para comunicar o recebimento e/ou para efetuar a retirada da Nota 
de Empenho de despesa ou instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contrata-
ção, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.
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5.3.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual perío-
do, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.

5.4 Antes da emissão da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, a Contratante realizará 
consulta “on line” ao SICAF e aos demais sítios oficiais da(s) autoridade(s) administrativa(s)vin-
culada(s) especificados no edital, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

5.5 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.

5.6 Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Con-
tratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verifi-
cadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciên-
cia à Administração.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA

6.1 Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classifi-
cação 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; (Decreto nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013)

6.1.1 O registro a que se refere o item 6.1 tem por objetivo a formação de cadas-
tro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento do primeiro colocado 
da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 2013; 
(Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013)

6.1.2 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 6.1, serão 
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva; (Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013)

6.1.3 A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que 
se refere o item 6.1 será efetuada, na hipótese de o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos e quando houver ne-
cessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas 
nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 2013; (Decreto nº 7.892, de 23 de ja-
neiro de 2013)

6.2 O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras do 
Governo Federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; (De-
creto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013)

6.3 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contra-
tações; (Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013)

CLAÚSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

7.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência.

CLAÚSULA OITAVA – DOS PRAZOS E DAS CONDIÇOES DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

8.1 Os prazos e as condições da aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.
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CLAÚSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento será efetuado conforme previsão contida no Instrumento Convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

10.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, in-
clusive o acréscimo de que trata o §     1  º     do     art.     65     da     Lei     n  º     8.666,     de     1993  , conforme o § 1º do 
art. 12 do Decreto 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1 O fornecimento do objeto da presente Ata de registro de preços será acompanhado e 
fiscalizado por servidor designado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense –  Reitoria, que anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com a 
entrega, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES                                                                          

12.1 A disciplina das sanções são as previstas no Instrumento Convocatório.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 Será anexada a esta Ata uma cópia do Termo de Referência.

13.2 Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 04/2015 e a proposta da empresa. 

13.3 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 n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da Lei 
nº 8.078, de 1990 –  Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, do 
Decreto n° 2.271, de 1997, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010, 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

13.4 As questões decorrentes da execução deste Instrumento que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de 
Joinville/SC, Subseção Judiciária de Joinville, Seção Judiciária de Santa Catarina, com exclusão 
de qualquer outro.

E para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e pelas 
testemunhas abaixo assinadas que a tudo assistiram. 

Araquari/SC, xx de xxxx de 2015.
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________________________________ ________________________________
Representante do Órgão Representante da Empresa

 

________________________________ ________________________________
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

[EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA]

Razão Social:___________________________________________________________________________________
CNPJ___________________________________________________________________________________________
Endereço______________________________________________________________________________________
Fone/Fax______________________e-mail __________________________________________________________
Banco, a Agência e número da Conta Corrente:_________________________________________________

ITEM QTDE UN DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

PREÇO 
UNITÁRIO PREÇO TOTAL

TOTAL

Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a partir da entrega 
definitiva da proposta, nos termos do edital.
Declaramos que os preços apresentados são absolutamente líquidos, já incluídos todos os 
custos, diretos ou indiretos inerentes ao objeto, como salários, tributos, encargos sociais, 
fretes, material, dentre outros, nos termos do edital.

_______________________________________
DATA: _____  /____ /2015.                               ASSINATURA/ CARIMBO EMPRESA
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ANEXO IV – MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO

TERMO DE RECEBIMENTO 

CÂMPUS: 

CARIMBO MUNICÍPIO: UF:

ENDEREÇO: CEP: 

Resp. Informações: Em:
                 /       /      

Cargo / Função: Telefone: (     )  

E-mail: 

Declaro que:

a) Os itens destinados a esse Câmpus, constantes das Notas Fiscais de Simples Remessa, conforme 
listadas  abaixo,  forma  entregues  em  ________   (…....................)  volumes  pela  Empresa 
________________________________________ no endereço do  Câmpus, nas condições exigidas pelo Pregão 
SRP 04/2015.

b)  Todos  os  volumes  estão  lacrados  e  assim permanecerão  até  sua  instalação  a  ser  realizada  por 
Empresa designada pela (nome da contratada, sendo esta a responsável pelo conteúdo dos volumes.

c) Estamos cientes de que a abertura dos volumes por pessoa não autorizada pela (nome da Contratada)  
acarretará a perda da garantia do conteúdo destes e consequente apuração de responsabilidades.

Notas  de  Simples  Remessa (discriminar  os 
números das notas recebidas)

Notas Fiscais de Venda (Discriminar o número das notas 
informadas nas NF de Simples Remessa)

Declaro que o ambiente onde os equipamentos serão instalados encontram-se com as seguintes condições 
estruturais:

1.1  –  Protegido  de  forma adequada  contra 
agentes  agressivos  (areia,  poeira,  chuva, 
etc...) e vandalismo.
(  )sim   (  )não  (   )em andamento

1.2 – Piso adequado – madeira, pedra, 
cimento liso, vinil, cerâmica ou equivalente, 
sem desníveis, ressaltos ou batentes.
(  )sim   (  )não  (   )em andamento

1.3 – Janelas resistentes, que possam ser 
trancadas por dentro.
(  )sim   (  )não  (   )em andamento

1.4 - Sala fechada por porta resistente com 
fechadura e travamento.
(  )sim   (  )não  (   )em andamento

1.5 – Mobiliário adequado às instalações do 
equipamento.
(  ) sim   (  ) não  (   ) em andamento

1.6 – Esquema de vigilância permanente.
(  )sim   (  )não  (   )em andamento

1.7 – Quadro de distribuição de energia elétrica 
(independente de quaisquer outros aparelhos elétricos).
(  )sim   (  )não  (   )em andamento

1.8 – Fiação distribuída em canaletas ou conduítes 
apropriados,.
(  )sim   (  )não  (   )em andamento

1.9 – Aterramento adequado
(  )sim   (  )não  (   )em andamento

1.10 – Fiação lógica instalada adequadamente.
(  )sim   (  )não  (   )em andamento

1.11 – Sistema de alarme
(  )sim   (  )não  (   )em andamento
1.12 – Ar Condicionado instalado
(  ) sim   (  ) não  (   ) em andamento

Por essas informações afirmo que a previsão para instalação desse equipamento é: (    ) imediata     (      )  
15 dias   (     ) 30 dias.
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ANEXO V – MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO

TERMO DE ACEITAÇÃO 

CÂMPUS:

CARIMBO MUNICÍPIO: UF:

ENDEREÇO: CEP: 

Resp. Informações: Em:
                 /       /

Cargo / Função: Telefone: (     ) 

E-mail: 

Declaro que: 

a) Os itens destinados a esse Câmpus, constantes das Nota Fiscais de Simples Remessa, conforme listadas  
abaixo, forma instalados nesta data, no endereço da unidade, nas condições exigidas pelo Pregão SRP nº 
04/2015 e todos se encontram funcionais, conforme o check list de instalação abaixo informado.

b) Estamos cientes de que a abertura dos volumes por pessoa não autorizada pela (nome da Contratada)  
acarretará a perda da garantia do conteúdo destes e consequente apuração de responsabilidades.

Nota de Simples Remessa Notas Fiscais

Condições de Instalação

1.1 – Quantidade de equipamentos instalados. 
(  )1    (  )outro ______________   (informar quantidade 
.

1.2 – O equipamento está instalado?
(  ) Sim   (   ) Não

1.3  –  Todos  os  acessórios  ou  periféricos  estão 
instalados?
(   ) Sim  (   ) Não (informar quantidade)

1.4  –  Todos  os  acessórios  ou  periféricos  estão 
funcionando?
(   ) Sim  (   ) Não (informar quais)

1.5  –  Todos  os  manuais  e  documentos  exigidos 
foram entregues?
(   ) Sim  (   ) Não

1.6  –  Os  treinamentos  operacionais  foram 
executados?
(   ) Sim  (   ) Não 

1.7 – Todos os treinamentos foram registrados e as 
pessoas certificadas?
(   ) Sim  (   ) Não

1.8  –  Existe  alguma  pendência  identificada  pelo 
Gestor?
(   ) Sim  (   ) Não 
Se  “sim”,  qual  (is)? 
____________________________________________________

1.9 – Existe solução acordada para a pendência?
(   ) Sim  (   ) Não 
Se “sim”, qual(is)?

Nome e assinatura do preposto do Comprador
Local e Data

OBSERVAÇÕES: 
1) Este termo deverá ser lavrado em três vias: uma será entregue ao Contratado, que, na 

outra, declarará (datando e assinando de próprio punho) ter recebido a primeira via; 
uma encaminhada para o Financeiro e a outra no Setor beneficiado pela compra.
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO XX/201X

PROCESSO Nº 23349.000389/2015-42

CONTRATO Nº XXXXX/201X QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DO  INSTITUTO  FEDERAL 

CATARINENSE  –  CÂMPUS  ARAQUARI  E  A  EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  PARA  O 

FORNECIMENTO DE  BENS  MÓVEIS  EM GERAL,  NOS 

TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2015 E SEUS 

ANEXOS.

A UNIÃO, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Catarinense – Câmpus Araquari, ente autárquico, com sede na Rod. Br 280, km 27, nº 5.200, 
Bairro Colégio  Agrícola, em Araquari/SC, CEP 89245-000  Fone: (47) 38037238, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 10.635.424/xxxx-xx, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representado pelo seu xxxxxxx, Senhor  xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, residente e 
domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n°xxx, Bairro xxxxxxxx, xxxxxxxx/SC, CEP xx.xxx-xxx, 
inscrito no CPF sob nº xxx.xxx.xxx-xx, RG nº xxxxxxxxx e a Empresa 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ/MF nº xxxxxxxxxxxxxxxx, estabelecida na 
Rua xxxxxxxxxxxx, Bairro xxxxxxxxxxxxxx, cidade de xxxxxxxxxxxxxx, CEP 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fone/fax: (xx)xxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, residente e 
domiciliado na Rua xxxxxxxxxxxx, Bairro xxxxxxxxxxxxxx, cidade de xxxxxxxxxxxxxx, CEP 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fone/fax: (xx)xxxxxxxx, celebram o presente CONTRATO, na presença 
das testemunhas abaixo firmadas. As partes contratantes, de mútuo acordo, aceitam as 
seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O contrato tem como objeto a aquisição de bens móveis (mobiliário geral, eletrodomésticos, 
utensílios de cozinha e diversos) para atender às necessidades do Instituto Federal Catarinense – 
Câmpus  Araquari, conforme  especificações  e  quantitativos  estabelecidos  no  termo  de 
referência e no edital e seus anexos

1.1.1 Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital 
do Pregão nº 004/2015, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO DO OBJETO

2.1  O preço do item declarado vencedor, conforme descrito no Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 04/2015, om base na proposta em que declarado vencedor, será o seguinte:
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Item Quant. Unid. Descrição Marca e 
Modelo

Valor Unit. Valor Total

XXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX

3. DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1 Sobre a Garantia

3.1.1 Para a solução envolvida da contratação, a Contratada deverá prestar garantia de 
funcionamento dos equipamentos durante o período de XX (XXXXXX) meses, a 
partir do ATESTE DA NOTA FISCAL, certificando o correto e pleno fornecimento 
do objeto contratado;

3.1.2 Prazo de Garantia de Funcionamento é o período em meses, dentro do qual, nas 
condições registradas na Proposta Técnica é constante do respectivo Termo de 
Garantia, a CONTRATADA compromete-se em manter os equipamentos por ela 
fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e 
nas condições e configurações constantes deste Termo de Referência.

3.1.3 A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento for instalado;

3.1.4 Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalação dos equipamentos, 
a empresa CONTRATADA deverá utilizar métodos de lacre que garanta a identifi-
cação da violação dos equipamentos durante o prazo de garantia, obrigando-se 
a efetuar a troca a cada atendimento ao equipamento. Toda operação de lacre 
de equipamento, deverá ser identificada na ordem de serviço, ou documento 
equivalente, da empresa responsável pela instalação/manutenção do equipa-
mento, com a assinatura do responsável pela unidade beneficiada, identificado 
no documento. Cópias desses documentos devem ser entregues aos responsá-
veis do CONTRATANTE e da CONTRATADA no ato da assinatura.

3.1.5 No período da garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por ou-
tros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovada pela CONTRATADA e comprovada a 
superioridade tecnológica da nova solução sobre a anterior, acompanhada com documento téc-
nico justificando a mudança.

3.1.6 Para os equipamentos, entende-se por perfeito funcionamento quando, após aten-
dimento, os equipamentos estiverem operacionais conforme exigido por este Termo de Refe-
rência, e as demais funcionalidades idênticas às das instaladas em fábrica;

3.1.7 A CONTRATADA poderá requerer isenção do compromisso de garantia sobre o 
equipamento quando o(s) equipamento(s) em questão estiver(em) com o lacre de garantia vio-
lado e sua composição divergente da amostra entregue como referência para a Contratante.

3.1.8 Todas as partes e peças estarão sujeitas ao mesmo período de garantia (36 me-
ses) aqui determinado, desde que não tenham sido objeto de vandalismo ou depredação.
8.2. Sobre a Assistência Técnica

3.2.1 Condições Gerais:
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a) Atendimento Técnico é a presença, no local de instalação dos conjuntos, de técnico 
da Contratada ou de seus prepostos;

b) Chamado Técnico é a solicitação feita pela Contratante ou por seu preposto, através 
de telefone ou de outra forma acordada com a Contratada, para a realização de um Atendimen-
to Técnico;

c) Consulta Técnica é qualquer contato feito através de telefone, fax ou rede de compu-
tadores, para consulta, esclarecimento ou orientação;

d) Prestadora de Serviços é a própria ou uma empresa legalmente constituída, por ela 
contratada, especializada na prestação de serviços de assistência técnica e/ou montagem/inte-
gração de equipamentos aplicativos.

e) Help-Desk é uma instalação da Contratada ou de empresa autorizada por esta, capaz 
de atender imediatamente (online) consultas e chamados técnicos por telefone, obrigatoria-
mente, fax ou rede de computadores, alternativamente, que deve estar disponível todos os 
dias úteis de 08h00 às 18h00, horário de Brasília (DF).

f) Horário de Assistência Técnica é o período das 8h00 às 18h00, de acordo com o horá-
rio de cada unidade da federação, durante o qual um serviço está disponível para o público, de 
segunda-feira a sexta-feira.

g) Manutenção Corretiva é o conjunto de ações realizadas para recolocar os equipa-
mentos em seu perfeito estado de uso, compreendendo substituições de peças, ajustes e repa-
ros, incluindo a reinstalação de sistema operacional e aplicativos, quando esta necessidade de-
correr de problema de hardware.

h) Preposto da Contratada é um representante da Contratada, devidamente constituído, 
com poderes para executar qualquer tipo de serviço técnico ou tomar decisões de caráter ad-
ministrativo em relação à garantia do objeto desta licitação.

 3.2.2 Condições Específicas:

a) Prazo de Reparo é o período, em dias úteis, transcorrido entre o Chamado Técnico e o 
efetivo restabelecimento do funcionamento dos equipamentos, isto é, o prazo no qual a Con-
tratada compromete-se a restabelecer o funcionamento dos equipamentos/conjuntos, que for-
neceu nas condições deste Termo de Referência, do Edital de Pregão e da Ata de Registro de 
Preços.

a.1) O recebimento do Chamado Técnico por preposto da Contratada implica no 
início da contagem do prazo de reparo.

a.2) O Prazo de Reparo não poderá exceder a 02 (dois) dias úteis.

b) Os Chamados Técnicos devem ser precedidos de tentativa de diagnóstico por inter-
médio de consulta aos técnicos especialistas dos fornecedores.

c) Para todo Atendimento Técnico deverá ser feito um relatório detalhado cuja cópia fi-
cará à disposição da Contratante, pelo prazo de vigência do Contrato, do qual conste, no míni-
mo:

c.1) Local no qual a assistência técnica foi acionada;
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c.2) Nomes dos responsáveis pelo chamado, pelo atendimento e pela comprova-
ção do restabelecimento de funcionamento, com as assinaturas de todos;

c.3) Descrição do(s) equipamento(s) envolvido(s), inclusive com modelo, número 
de série e outros códigos identificadores;

c.4) Descrição da(s) anormalidade(s) observada(s);

c.5) Providências tomadas e reparos efetuados;

c.6) Confirmação da recolocação do lacre por parte do técnico do atendimento, 
devidamente assinada pelo responsável pelos equipamentos;

c.7) O status final do atendimento da assistência técnica que foi prestada;

c.8) Os Atendimentos Técnicos deverão ser realizados durante o Horário da Assis-
tência Técnica. Poderão ser executados em outros dias e horários, dependendo de prévio acor-
do entre a Contratante e Contratada;

4. CLÁUSULA QUARTA  –  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

4.1 À Contratada obriga-se a:

4.1.1 Realizar o fornecimento dos bens, no prazo e condições definidos no Edital e Termo 
de Referência (Anexo I), além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e 
dirigida  à  Contratante,  que,  independentemente  de  transcrição,  faz  parte  integrante  e 
complementar deste Contrato, no que não o contrarie;

4.1.2 Fornecer preço à vista com tributos, mão de obra, seguro e despesas de quaisquer 
natureza incidentes e indiretamente sobre os serviços, deduzidos eventuais descontos;

4.1.3  Informar  o  nome  do  responsável  para  representá-la  perante  a  Contratante. 
Qualquer alteração do responsável pelo fornecimento dos produtos do presente objeto deverá 
ser comunicada por escrito e autorizada previamente pelo responsável pela fiscalização;

4.1.4 Fornecer os produtos referentes ao objeto desta licitação dentro dos parâmetros e 
rotinas estabelecidos com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislações;

4.1.5 Aceitar  a fiscalização e o acompanhamento do fornecimento pela Contratante, 
devendo comunicar imediatamente, por intermédio do Gestor do Contrato,  toda e qualquer 
irregularidade, alteração ou dificuldade que impossibilite a execução do Contrato.

4.1.6  Realizar  o  fornecimento  do  presente  objeto  de  forma  meticulosa,  sem 
interrupções, garantindo o perfeito desempenho deste;

3.1.7 Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.1.8 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
do fornecimento do objeto licitado, tais como: a) salário; b) seguros de acidentes; c) taxas, 
impostos e contribuições; d) indenizações; e) vales-refeição; f) vales-transporte; e g) outras que 
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porventura venha ser criadas pelo governo;

4.1.9 Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo CONTRATANTE;

4.1.10 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente ao objeto licitado e 
outros  bens de  propriedade do CONTRATANTE,  quando estes  tenham sido ocasionados por 
empregados credenciados para a entrega do objeto.

4.1.11 Assumir  a  responsabilidade  pelos  encargos  sociais,  fiscais  e  comerciais 
resultantes da adjudicação;

4.1.12 Assumir,  também, a responsabilidade por  todas as  providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho,  quando,  em ocorrência da 
espécie,  forem vítimas os  seus empregados quando do fornecimento do objeto,  ainda que 
acontecido nas dependências do CONTRATANTE.

4.1.13 Não subcontratar ou transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, a execução 
do presente objeto, sem prévio consentimento por escrito da Contratante, sob pena de incorrer 
nas penalidades nela nele previstas;

4.1.14 Assumir  todos os gastos e despesas decorrentes,  direta ou indiretamente, da 
execução do presente objeto;

4.1.15 Responsabilizar-se ressarcindo todo e qualquer dano causado à Contratante ou a 
terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seus empregados;

4.1.16  Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por 
força da contratação.

4.1.17 Apresentar, sempre que solicitado pela Gestora do Contrato, no prazo máximo 
estipulado  no  pedido,  documentação  referente  às  condições  exigidas  no  instrumento 
contratual;

4.1.18 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os 
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

4.1.19 Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados;

4.1.20 Cumprir fielmente as obrigações deste instrumento.

4.2 À Contratante obriga-se a:

4.2.1 Receber provisória e definitivamente o objeto, conforme especificações, prazos e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

4.2.2 Acompanhar  e  fiscalizar,  através  de  servidor  ou  comissão  especialmente 
designada, o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

4.2.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
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4.2.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus serviços dentro das normas do Contrato;

4.2.6 Efetuar  o  pagamento à  empresa a ser contratada de acordo com o preço,  os 
prazos e as condições estipuladas no Edital e na Licitação;

4.2.7 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. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento será de até 15 (quinze) dias úteis,  contados do recebimento 
definitivo dos   materiais pelo fiscal  de contratos através do “atesto” da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada. 

5.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.1.2 O “atesto”  fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obriga-
ções assumidas. 

5.1.3 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada na forma eletrônica consoante 
protocolo de ICMS nº 85 de 09 de Julho de 2010.

5.1.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as me-
didas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 
a Contratante.

5.2 Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regulari-
dade do cadastramento da Contratada no SICAF e/ou nos sítios oficiais, devendo seu resultado 
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

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

5.3.1 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 ofi-
cial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar.

5.4 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta-corrente, da seguinte forma:
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5.4.1 O valor do contrato será depositado na conta-corrente, agência e estabele-
cimento bancário indicados pela Contratada.

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

5.6 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Contrato.

5.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorri-
do de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até 
a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte 
fórmula:

EM = I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratórios
N = Número de dias entre a data previsa para o pagamento e a do efetivo 

paga mento.
VP = Valor a ser pago
I = Índice de compensação financeira + 0,0001644, assim apurado:

           I=(TX)      I=(6/100) I=0,0001644
365      365

6. CLAÚSULA SEXTA – DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA

6.1 A entrega total do objeto deverá ocorrer conforme prazo e forma de entrega estabelecidos 
no Termo de Referência;

6.2 O recebimento do objeto se efetivará em conformidade com os Artigos 73 a 76 da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações, mediante recibo, nos termos da CLÁUSULA 7 do Termo de Re-
ferência.

6.3 Constatado que o objeto recebido não atende as especificações estipuladas neste Edital, o 
órgão responsável pelo recebimento expedirá ofício à empresa vencedora, comunicando e jus-
tificando as razões da recusa, e ainda, notificando-a a efetuar o fornecimento do objeto em 
questão no prazo máximo já estipulado, sendo que todas as despesas, tais como: frete, impos-
tos, taxas, tributos, fretes, seguros e demais custos ou encargos fiscais previstos na legislação 
pertinente, bem como os constantes na legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e civil de-
corrente, correrão por conta da empresa vencedora dos produtos;

6.4 Decorrido o prazo estipulado na notificação, sem que tenha havido a troca do objeto recu-
sado, o órgão solicitante dará ciência à Diretoria Administrativa e Financeira da CONTRATANTE, 
através de Comunicação Interna, a fim de que se proceda a abertura de processo de penalida-
de contra a empresa, de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93 e alterações, para 
aplicação das sanções previstas no Edital;

6.5 Será recusado o objeto que não atender às especificações do Edital ou que não estiver ade-
quado para uso;

6.6 O Setor de Patrimônio do Instituto Federal Catarinense oferece as condições necessárias de 
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guarda e armazenamento do objeto, que não permitam a deterioração do equipamento;

6.7 Relativamente ao disposto nos presentes itens e respectivos subitens, aplicam-se subsidia-
riamente, as disposições da Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;

6.7.1 Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantida-
des estimadas e qualidades estabelecidas no Termo de Referência e de acordo 
com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

7.1 O período de vigência do Contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamen-
tário, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

7.2 Não haverá prorrogação contratual.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR DO CONTRATO

8.1 A Contratante pagará à Contratada, nos termos da adjudicação e homologação do resulta-
do pelo Diretor-Geral deste Instituto, o valor total de R$ (XXXXXXXXX), relativo ao valor total 
do(s) item(ns) mencionado(s) na cláusula segunda e conforme fixado na proposta da vencedo-
ra, já incluídas as taxas, títulos incidentes e deduzido o desconto, se houver, concedido pela 
CONTRATADA.

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 O Acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consiste na verificação da 
conformidade do fornecimento dos bens de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajus-
te, devendo ser exercidos por um representante da Administração, especialmente designado, 
na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.2 A garantia dos equipamentos/itens será de XX meses, a qual inicia com a data de recebi-
mento do objeto pela CONTRATANTE declarado na nota fiscal que o objeto foi entregue confor-
me nota de empenho.

9.3 As despesas e custos de materiais e mão de obra que envolvem a substituição do bem, no 
período da garantia, correrem por conta da CONTRATADA.

9.4 Recebido definitivamente o objeto, se a qualquer tempo durante sua utilização normal, vier 
a se constatar incompatibilidade dos itens/equipamentos entregues com as especificações que 
foram contratadas exigidas no Termo de Referência deste Edital, proceder-se-á com a solicita-
ção de substituição dos itens/equipamentos, substituição que deverá ocorrer no prazo máximo 
de 02 (dois) dias úteis contados da notificação da irregularidade pelo Contratante, dendo que 
todas as despesas tais como: frete, instalação, impostos, taxas, tributos, seguros e demais cus-
tos ou encargos fiscais previstos na legislação pertinente, correrão por conta da empresa con-
tratada.

9.5 Durante a vigência deste Contrato, o fornecimento será acompanhado e fiscalizado por ser-
vidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE.

9.6 O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o forne-
cimento do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
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observados.

9.7 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

9.8 A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE du-
rante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre que for necessário.

10. CLÁUSULA DÉCIMA DAS ALTERAÇÕES

10.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993.

10.2 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrésci-
mos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado na contratação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIIMEIRA – DAS SANÇÕES

11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666 de 1993, Lei nº 10.520 de 2002, 
do Decreto nº 3.555 de 2000 e do Decreto nº 5.450 de 2005 a Licitante/Adjudicatária que não 
assinar/retirar o contrato e/ou a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 
validade da proposta, apresentar documentação falsa, deixar de entregar os documentos 
exigidos no certame, não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade, comportar-se 
de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, fizer declaração falsa e/ou ensejar o retardamento da 
execução do certame.

11.1.1 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.

11.2 A Licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas anteriormente 
e no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita às seguintes sanções:

11.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação.

11.2.2 Multa:

11.2.2.1 Moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor total da nota de empenho ou instrumento equivalente, até o 
limite de 30 (trinta) dias, observadas as disposições do art. 412 do Código 
Civil.

11.2.2.2 Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota 
de empenho ou instrumento equivalente, no caso de inexecução total ou 
parcial da obrigação assumida podendo ser cumulada com a multa prevista 
no subitem 13.2.2.1;

11.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação ou contratação com o 
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Instituto Federal Catarinense, por prazo não superior a 2 (dois) anos. (Parecer 
08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU c/c Orientação Normativa 49, de 25/04/2014);

11.2.4 Impedimento  de  participar  em  licitação  ou  contratação  com  a 
Administração Pública Federal e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 
cinco anos (Parecer 08/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU c/c Orientação Normativa 
49, de 25/04/2014);

11.2.5 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 
Administração pelos prejuízos causados.

11.3 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

11.5 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.

11.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos ou recolhidos em favor da União ou deduzidos da garantia ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

11.7 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal 
Catarinense – Câmpus Araquari.

11.8 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MEDIDAS ACAUTELADORAS

12.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá motivada-
mente adotar providências acauteladoras. Inclusive retendo o pagamento, como forma de pre-
venir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

13.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 9.666/93 e alterações.

13.2 A rescisão deste Contrato poderá ser: 

13.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

13.2.2 Amigável, por cordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Admi-
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nistração do CONTRATANTE.

13.2.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

13.3 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamen-
tada da autoridade competente.

13.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, as-
segurado o contraditório e a ampla defesa;

13.4.1 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos  XII  a XVII  do art.  78 da Lei 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

13.4.1.1 pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

13.4.2 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará na retenção 
dos créditos decorrentes do Contrato,  até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, 
além das sanções previstas neste instrumento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específi-
cos,  consignados  no  Orçamento  Geral  da  União  deste  exercício,  na  dotação:  Fonte: 
0112000000, Programa de Trabalho: 88271, Elemento de Despesa:  4.4.90.52. Nota de Empe-
nho: XXXXXXXXXXXX .

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato, serão deci-
didos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2008, no De-
creto nº 5.450, de 2005, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei  Complementar nº 123, de 2006 
e na Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de 
suas transcrições.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1  incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Im-
prensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo 
de 20 (vinte) dias daquela data.

16.2 Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Santa Catarina, Subseção Judiciária 
de Joinville/SC, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem, para dirimir 
quaisquer questões oriundas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente termo lavra-
do em duas vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

Local/SC, xxx de xxxxxxxxxx de 2015.
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___________________________________ ____________________________________
CONTRATANTE CONTRATADA

___________________________________ ____________________________________ 
        TESTEMUNHA            TESTEMUNHA
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

10º BATALHÃO LOGÍSITICO  
BATALHÃO MARQUÊS DE ALEGRETE

SEÇÃO DE AQUISIÇÕES LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2015

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo NUP (64131.026410/2015-62)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o  MINISTÉRIO DA DEFESA -
10º  Batalhão  Logístico,  por  meio  do  seu  Pregoeiro  e  equipe  de  apoio designados  pelo
publicado  no  Boletim Interno  nº  097,  de  27  de  maio  de  2014,  sediado  na  Rua  General
Vitorino, S/N, bairro Restinga Seca,  CEP 97542-310, Alegrete - RS, realizará licitação para
REGISTRO  DE  PREÇOS,  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma ELETRÔNICA,  do tipo
menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31
de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG  nº  2,  de  11  de  outubro  de  2010,  da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de
setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
as exigências estabelecidas neste Edital.

DATA DA SESSÃO: 22/outubro/2015
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF.
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de empresa

especializada em fornecimento de materiais de expediente, esportivos, flâmulas e afins,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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 o 10º Batalhão Logístico (UG 160354): Rua General Vitorino,

S/N, Bairro Restinga Seca, Alegrete/RS, CEP 97542-310, (55) 3422-3592.
2.2. São participantes os seguintes órgãos:

2.2.1. 2ª  Bateria  de Artilharia Antiaérea (UG 160434),  Rua 24 de maio,  1192 -
Centro, Santana do Livramento/RS, CEP: 97.573-450, Tel: (55) 9602-7354;

2.2.2. 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (UG 160377): Avenida Orleans 651 -
Bairro Guarujá - Porto Alegre/RS, CEP: 91.770-620, Tel: (51) – 3246-6166;

2.2.3. 8ª Brigada de Infantaria Motorizada (UG 160380), Avenida Zeferino Costa,
5000 – Bairro Pestano, Pelotas/RS, CEP: 96.070-480, Tel: (53) 3273-6888;

2.2.4. 4º Regimento de Carros de Combate (UG 160404), Rua Amaro Souto, nº 809 -
Centro, Rosário do Sul/RS, CEP: 97.590-000, Tel: (55) 3231-7109;
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2.2.5. 12º  Batalhão de Engenharia  de  Combate  (UG 160356), Rua Visconde de
Tamandaré, S/N - Centro, Alegrete/RS, CEP: 97.541-520, Tel: (55) 3422-5771; 

2.2.6. 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado (UG 160428), Avenida Júlio Tróis, nº
2032 - Bairro Passo -, São Borja/RS, CEP: 97.545460, Tel: (55) – 9918-1805;; 

2.2.7. 9º Batalhão Logístico (UG 160421), Avenida Aparício Mariense, nº 345, Vila
Nova, Santiago/RS, CEP: 97.700-000, Tel: (55) 3251-0092;

2.2.8. 22º Grupo de Artilharia de Campanha (UG 160436), Rua 15 de Novembro,
S/N – Setor dos Quarteis,  Uruguaiana/RS,  CEP: 97.500-510,  Tel:  (55) – 3413-
6487; 

2.2.9. Comando 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (UG 160422), Avenida Júlio
de Castilhos, nº 137 - Bairro Centro, Santiago/RS, CEP: 97.700-000, Tel: (85) –
3255-1632.

2.2.10. 6º Regimento de Cavalaria Blindado (UG 160358), Rua General Vitorino, nº
1231, Bairro Restinga Seca, CEP: 97542-311, Alegrete/RS. Tel: (55) 3422-4951.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão

ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de
1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

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  cem  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 quíntuplo  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.
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4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, 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 a 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 pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  ao
provedor  do  sistema,  ou  ao  órgão  ou  entidade  responsável  por  esta  licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 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.

5.1.1. Com exceção dos itens 37, 38, 120, 135, 151, 168, e 242, todos os outros itens
serão de participação exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

5.2. Não poderão participar desta licitação interessados:
5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma

da legislação vigente;
5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
5.2.4.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

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

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

5.3.1.1. nos itens  exclusivos  a  microempresas,  empresas  de pequeno porte  e
sociedades  cooperativas,  a  assinalação  do  campo  “não”  impedirá  o
prosseguimento no certame;

5.3.1.2. nos  itens  não  exclusivos,  a  assinalação  do  campo  “não”  apenas
produzirá  o efeito  de o licitante  não ter  direito  ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
Edital;

5.3.3. que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
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5.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

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

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.

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

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

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

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

6.6.1.  valor unitário;
6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de

Referência para cada item;
6.6.2.1. em  não  havendo  quantidade  mínima  fixada,  deverá  ser  cotada  a

quantidade total prevista para o item.
6.6.3. Marca;
6.6.4. Fabricante; 
6.6.5. 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;

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 
6.8. 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.

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

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
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.
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário.
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 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
ser R$ 0,01 (um centavo).

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada
imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação.

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.

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

7.8.1. 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.

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

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

7.11. 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. 

7.12. 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. 

7.13. 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. Em relação aos itens não exclusivos a  microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades  cooperativas, uma  vez  encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a
verificação  automática,  junto  à  Receita  Federal,  do  porte  da  entidade  empresarial.  O
sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades  cooperativas  participantes,  procedendo  à  comparação  com  os  valores  da
primeira  colocada,  se  esta  for  empresa  de  maior  porte,  assim  como  das  demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

7.16. Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e
sociedades cooperativas 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,
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no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.

7.18. Caso a  microempresa,  empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada  desista  ou  não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as
demais licitantes  microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa 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.

7.19. No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pela  microempresa,  empresa  de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado
sorteio para que se identifique a primeira que poderá  apresentar melhor oferta.

7.20. 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.

7.21. Eventual empate entre propostas, 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:

7.21.1. produzidos no País;
7.21.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
7.21.3. produzidos  ou  prestados  por  empresas  que  invistam  em  pesquisa  e  no

desenvolvimento de tecnologia no País.
7.22. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
7.23. 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.
7.23.1. 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. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo
fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3. 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.

8.4. O Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital,  por  meio  de
funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto,
sob pena de não aceitação da proposta. 

8.4.1. 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.

____________________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico SRP: Compras - Habilitação Simplificada - Híbrido
Atualização: 10/10/2014



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

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

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

8.7. 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.

8.7.1. 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.

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

8.8. Nos  itens  não exclusivos  a  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e  sociedades
cooperativas,  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.

8.9. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante
vencedor  não  atender  ao  quantitativo  total  estimado  para  a  contratação,  respeitada  a
ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para
alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

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. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em
relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos
arts. 4º,  caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010.
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9.2.1. Também poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto
ao SICAF.

9.2.2. 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 48 (quarenta e oito) 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 microempresas,  empresas de pequeno porte e  das sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

9.2.3. As empresas licitantes, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar, ainda,
os seguintes documentos complementares de habilitação:

9.2.3.1  Para os itens abrangidos pela IN/IBAMA/Nº 06/2013, será exigido da
licitante a apresentação do comprovante de Cadastro Técnico Federal de
Atividades  Potencialmente  Poluidoras  ou  Utilizadoras  de  Recursos
Ambientais, caso a licitante integrar categoria econômica exploradora
de atividade sujeita ao referido CTF/APP, ficando desobrigada de total
exigência  a  licitante  dispensada  do  CTF/APP  por  força  de  sua
disposição  legal  ou  por  não explorar  atividade  econômica  sujeita  ao
CTF/APP,  cuja  prova  deverá  ser  efetuada  por  meio  de  documento
probatório específico ou mediante declaração correspondente firmada
pela licitante e prestada sob as penas da lei, em especial ao disposto no
art. 299 do Código Penal Brasileiro.

9.2.3.2. Conforme o que prescreve a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010,
será exigido da licitante a apresentação de comprovação de estruturação
e implementação sistemas de logística reversa, para os itens abrangidos
por esta Lei e subsidiárias,  mediante retorno dos produtos após o uso
pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes.

9.2.3.3.  As empresas interessadas nesta licitação, e abrangidas pela  Resolução
nº  313,  de  29  de  outubro  de  2002,  são  obrigados  a  atender  o  que
prescreve sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais,
sobre tratamento, reutilização, reciclagem ou disposição final na própria
Indústria, em relação aos resíduos existentes ou gerados pelas atividades
industriais, visto que, serão objeto de controle específico, como parte
integrante de processo de licenciamento ambiental.

9.2.3.4. Esta  Administração  recomenda  que  os  licitantes  interessados  em
participar deste certame licitatório, se adéquem ao que prevê o artigo 5º
da Instrução Normativa 01 de 19 de janeiro de 2010, no que diz respeito
a sustentabilidade ambiental.

9.3. Os  licitantes  que  não  estiverem  cadastrados no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de
Fornecedores  –  SICAF  além  do  nível  de  credenciamento  exigido  pela  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, deverão apresentar a seguinte documentação
relativa  à  Habilitação  Jurídica  e  à  Regularidade  Fiscal  e  trabalhista,  nas  condições
seguintes:

9.4. Habilitação jurídica: 
9.4.1. No caso de empresário individual:  inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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9.4.2. 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;

9.4.3. 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;

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,  nos
termos  do  artigo  8°  da  Instrução  Normativa  n°  103,  de  30/04/2007,  do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

9.4.5. 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;

9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.5.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela

Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  Procuradoria-Geral  da  Fazenda
Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas
administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

9.5.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
9.5.4. prova de regularidade as obrigações  trabalhistas,  em cumprimento à  Lei  nº

12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011 - Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (TST);

9.5.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
9.5.6. 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;

9.5.7. caso  o  licitante  detentor  do  menor  preço  seja  microempresa,  empresa  de
pequeno  porte,  ou  sociedade  cooperativa  enquadrada no  artigo  34  da  Lei  nº
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.

9.6. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser
apresentados pelos licitantes, ou via e-mail salc@10blog.eb.mil.br, no prazo de 24 (vinte
e  quatro)  horas,  após  solicitação  do Pregoeiro  no  sistema eletrônico.  Posteriormente,
serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por
tabelião  de  notas,  ou  por  servidor  da  Administração,  desde  que  conferido(s)  com o
original,  ou  publicação  em órgão  da  imprensa  oficial,  para  análise,  no  prazo  de  48
(quarenta e oito) horas, após encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail;

9.6.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
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9.7. Se  a  menor  proposta  ofertada  for  de  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou
sociedade cooperativa,  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 solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período.

9.7.1. A não  regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem anterior  acarretará  a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será
concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.8. 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.

9.9. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  deixar  de  apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

9.10.  Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas, em havendo 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.

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de

24  (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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.

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

10.2. 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.

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

11. DOS RECURSOS
11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal

de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso,
concederá 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.

11.2. 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.

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

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

____________________________________________________________________
Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico SRP: Compras - Habilitação Simplificada - Híbrido
Atualização: 10/10/2014



11.2.3. 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.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço

constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. 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.

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

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. 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. 

13.2. 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(m) assinada(s) no prazo de  5 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá  ser  prorrogado  uma  única  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

13.4. 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.

13.4.1. 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.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1. 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).  O prazo de vigência da contratação é  de 12 meses contados da
assinatura da ata de registro de preços prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n°
8.666/93.

14.2. Previamente  à  contratação,  será  realizada  consulta  ao  SICAF, pela  contratante,  para
identificar possível proibição de contratar com o Poder Público. 

14.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
sua  convocação,  para  assinar  o  Termo  de  Contrato  ou  aceitar  o  instrumento
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equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.2.2. 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 do adjudicatário,
mediante  correspondência  postal  com  aviso  de  recebimento  (AR)  ou  meio
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da
data de seu recebimento. 

14.3. O prazo  previsto  no  subitem anterior  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por
solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

14.4. 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.

14.4.1. 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.

14.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando,
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante,
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade
da  proposta,  negociação  e  comprovados  os  requisitos  de  habilitação,  celebrar  a
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações
legais.

15. DO PREÇO
15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.
15.2. 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.

15.3. Esta licitação, devido a previsão de seu valor total, não se enquadra no Art. 2º do Decreto
7.689, de 2 de março de 2012.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1.  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no

Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1.  As  obrigações  da  Contratante  e  da  Contratada  são  as  estabelecidas  no  Termo de

Referência. 

18. DO PAGAMENTO
18.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 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 indicadas pelo contratado.

18.2. 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.

18.3. O  pagamento  somente  será  autorizado  depois  de  efetuado  o  “atesto”  pelo  servidor
competente na nota fiscal apresentada.
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18.4. 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.

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

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

18.7. 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.

18.8. 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.  

18.9. 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. 

18.10. 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.  

18.11. 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.

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

18.12.1. 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.

18.13. 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%.
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o

licitante/adjudicatário que: 
19.1.1. 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;

19.1.2. apresentar documentação falsa;
19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.5. não mantiver a proposta;
19.1.6. cometer fraude fiscal;
19.1.7. comportar-se de modo inidôneo.

19.2. 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.

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

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

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

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
19.4.1. 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.

19.5. 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,

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de

Referência.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1. Até  02  (dois)  dias  úteis  antes  da  data  designada  para  a  abertura  da  sessão  pública,

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail

salc@10blog.eb.mil.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 10° Batalhão
Logístico,  Rua  General  Vitorino  s/n°,  Bairro  Restinga  Seca-  Alegrete-RS,  seção  de
licitações e contratos.

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.
20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
20.5. 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.
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20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

20.7. 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.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. 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.  

21.2. 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.

21.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.4. 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.

21.5. 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.

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e  incluir-se-á o do vencimento.  Só se iniciam e vencem os  prazos  em dias  de
expediente na Administração.

21.7. 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.

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.9. O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
www.comprasnet.gov.br,  e  também  poderão  ser  lidos  e/ou  obtidos  no  endereço  10°
Batalhão Logístico, Rua General Vitorino s/n°, Bairro Restinga Seca- Alegrete-RS, de
segunda-feira à quinta-feira, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas e sexta-feira das
08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
21.10.1 ANEXO I - Termo de Referência;

21.10.2 ANEXO II – Ata de Registro de Preços;

Alegrete, 8 de outubro de 2015

____________________________________________
GILBERTO DA SILVA AZEVEDO - Cel

Ordenador de Despesas do 10° Batalhão Logístico
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PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Comando da 1ª Divisão de Exército 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2015 
Processo Administrativo Nº 64277.004653/2015-95 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Comando da 1ª Divisão de Exército, por meio da 
Seção de Licitação, sediado a Avenida Duque de Caxias, 1965, Vila Militar, Rio de Janeiro. RJ, realizará licitação para 
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 04 de novembro de 2015 
Horário: 09h30min 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 
 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de material de expediente, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

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 o Comando da 1ª Divisão de Exército 

2.1.1. Não há órgão participante para o presente certame. 
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

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, 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 a 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 pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou 
entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 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. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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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. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima: 

5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

5.2.2. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.3. que estejam reunidas em consórcio; 

5.3. Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas 
no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.4. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar: 

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. 

5.5. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 
declarações: 

5.5.1. 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; 

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

5.5.3. 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; 

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

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. 

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

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

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

6.6.1.  valor unitário; 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência 
para cada item; 
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6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total 
prevista para o item. 

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

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

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

6.8. 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. 

6.9. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua 
apresentação.  

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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 mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes. 

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

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário). 

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 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser     de 20 (vinte) segundos. 

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação. 

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

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

7.8.1. 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.  

7.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
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7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.11. 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.  

7.12. 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.  

7.13. 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. Eventual empate entre propostas, 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: 

7.15.1. produzidos no País; 

7.15.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

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

7.16. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.17. 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. 

7.17.1.      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. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado pela 
Administração ou manifestamente inexequível. 
8.3. 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. 

8.3.1. O pregoeiro pode solicitar comprovação da exequibilidade da proposta conforme modelo 
constante do Anexo V deste Edital. 

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.4.1. 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.  
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8.4.2. Para os itens enquadrados no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 
03/12/2009, ara os itens enquadrados no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, 
o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie 
imediatamente, sob pena de não aceitação da proposta, o Comprovante de Registro do fabricante do 
produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do 
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e 
legislação correlata. (previsto no item 1.2 do Termo de Referência – Anexo I). 

8.4.2.1. A existência e a situação do registro poderão ser verificadas na página eletrônica 
www.ibama.gov.br, clicar em CONSULTAS, clicar em REGULARIDADE CADASTRO 
TÉCNICO FEDERAL, informar o CNPJ do fabricante do produto, clicar em CONSULTA 
PÚBLICA ou VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CERTIFICADO (caso tenha sido 
informado o documento pelo fornecedor). Somente serão aceitos os certificados que estiverem 
validade atualizada. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o 
Pregoeiro logre êxito em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, 
imprimindo-o e anexando-o ao processo. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por 
força de dispositivo legal, o licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração 
correspondente, sob as penas da lei. 

8.4.3. Esses documentos poderão ser encaminhados por meio eletrônico dentro do prazo de duas 
horas, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

8.4.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro 
exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da 
proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação. 

8.4.4.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 
incluindo os demais licitantes. 

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

8.4.4.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 
neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.4.4.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma 
que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  

8.4.4.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, 
não gerando direito a ressarcimento. 

8.4.4.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 
recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 
Administração, sem direito a ressarcimento. 

http://www.ibama.gov.br
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8.4.4.7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

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

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

8.7. 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. 

8.7.1. 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. 

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

8.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor 
não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 
convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 
vencedora. 

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. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 
habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

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

9.2.2. 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, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
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ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de 
pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, 
deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, 
nas condições seguintes: 

9.4. Habilitação jurídica:  

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

9.4.2. 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; 

9.4.3. 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; 

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

9.4.5. 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; 

9.4.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

9.5.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais 
e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

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

9.5.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.5.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, 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. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados 
pelos licitantes, via e-mail pregao1de@gmail.com, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  
Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião 
de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, para análise, após encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail; 

mailto:pregao1de@gmail.com
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9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 

9.8. Havendo alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o licitante será convocado para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo 
poderá ser prorrogado por igual período. 

9.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para os quais será concedido o mesmo prazo especial para a 
regularização da situação fiscal. 

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a 
contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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. 

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

10.2. 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. 

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

 DOS RECURSOS 

10.3. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá 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. 

10.4. 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. 

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

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

10.4.3. 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. 

10.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
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10.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. 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. 

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

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 8 (oito) 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.  

12.2. 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 8 (oito) dias, a contar da 
data de seu recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 
transcurso, e desde que devidamente aceito. 

12.4. 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. 

12.4.1. 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; 

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. 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). O prazo de vigência 
da contratação é de 30 (trinta) dias contados do Instrumento Contratual. 

13.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar 
possível proibição de contratar com o Poder Público. 

13.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) 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. 

13.2.2. 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 do fornecedor registrado, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, 
a contar da data de seu recebimento.  

13.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 
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13.4. 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. 

13.4.1. 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. 

13.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, 
não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

14. DO PREÇO 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

14.2. 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. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

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

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

17. DO PAGAMENTO 

17.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 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. 

17.2. 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. 

17.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota 
fiscal apresentada. 
17.4. 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. 

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

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

17.7. 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. 

17.8. 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, 
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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.   

17.9. 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.  

17.10. 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.   

17.11. 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. 

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

17.12.1. 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. 

17.13. 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%. 

 

   

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

18.1.1. 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; 

18.1.2. apresentar documentação falsa; 

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. não mantiver a proposta; 

18.1.6. cometer fraude fiscal; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 
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18.2. 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. 

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

18.3.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

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

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

18.5. 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. 

18.6. 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, 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pregao1de@gmail.com ou por 
petição dirigida ou protocolada no endereço Comando da 1ª Divisão de Exército, seção de Licitações (Avenida 
Duque de Caxias, 1965, Vila Militar, Rio de Janeiro – RJ). 

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

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

19.5. 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. 

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

19.7. 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. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. 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.   

20.2. 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. 

20.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

mailto:pregao1de@gmail.com
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20.4. 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. 

20.5. 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. 

20.6. 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. 

20.7. 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. 

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do Comando da 1ª 
Divisão de Exército, nos dias úteis, de segunda a quinta no horário das 10 horas às 16 horas, e às sextas no horário 
das 8 horas às 12 horas; mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 

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

20.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

20.10.2. ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

20.10.3. ANEXO III - Ata de Registro de Preços; 

20.10.4. ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato. 

20.10.5. ANEXO V – Exequibilidade da proposta. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2015 

 

 

_______________________________________________ 
ALESSANDRO GONÇALVES RODRIGUES – TEN CEL 

ORDENADOR DE DESPESAS 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015 

(Processo Administrativo n.º 25033.000353/2015-48) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio 

Purus, por meio do pregoeiro oficial, sediado na Rua Rio de Janeiro nº 1214, bairro Abraão Alab, em Rio Branco-Acre, 

realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor 

preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 

05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

Data da sessão: 18/11/2015 

Horário: 10:30h no Horário de Brasília 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de equipamentos, móveis, 

instrumentais e insumos para atender às necessidades dos onze (11) Postos de Saúde Indígena do Distrito 

Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus (DSEI ARP), conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

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 o DSEI ARP 

 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

3.1. 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. 

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou 

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo quíntuplo 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. 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.5.1. 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, 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 a 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 pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

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

entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 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. 

5.1.1. Em relação aos itens 2 a 103, 105 a 116 a participação é exclusiva a microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 

5.2. Não poderão participar desta licitação interessados: 

5.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
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5.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da lei nº 8.666, de 1993; 

5.2.4.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.3. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 

do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

5.3.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

5.3.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 

2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

5.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

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

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

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. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

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

seguintes campos: 

6.6.1.  Valor unitário; 
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6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência 

para cada item; 

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

prevista para o item. 

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

6.6.5. 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; 

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

6.8. 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. 

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

 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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 mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

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 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 0,50 (cinquenta) centavos. 

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação. 

7.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 
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7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema.  

7.8.1. 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 

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

registrado em primeiro lugar.  

7.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.11. 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.  

7.12. 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.  

7.13. 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. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

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

de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

7.16. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas 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 microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa 

de pequeno porte e sociedade cooperativa 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. 

7.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e 

equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira 

que poderá  apresentar melhor oferta. 

7.20. Para aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei nº 8.248, 

de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido 

nos artigos 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010. 
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7.21. 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. 

7.21.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da Margem de Preferência tornar-se-á 

a proposta classificada em primeiro lugar. 

7.22. Eventual empate entre propostas, 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: 

7.22.1. produzidos no País; 

7.22.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

7.22.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

7.23. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes 

serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

7.24. 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. 

7.24.1.      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. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3. 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.  

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

disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.4.1. 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. 

8.4.1.1. 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.  
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8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

para a continuidade da mesma. 

8.7. 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. 

8.7.1. 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. 

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.8. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, 

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. 

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

não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 

convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

8.10. Os critérios de sustentabilidade: 

8.10.1. Para os itens enquadrados no Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 

03/12/2009, o Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que 

apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o Comprovante de 

Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 

Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução 

Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata. 

8.10.2. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso o Pregoeiro logre êxito 

em obtê-lo mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao 

processo; 

8.10.3. Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, o licitante 

deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei. 

 

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); 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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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. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 

habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 

43, III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

9.2.2. 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 24 (vinte e quatro) 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 

microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 

1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, 

deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, 

nas condições seguintes: 

9.4. Habilitação jurídica:  

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2. 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; 

9.4.3. 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; 

9.4.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 

30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

9.4.5. 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; 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.4.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.4.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

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

da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos 

federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 

6.106/07);  

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

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

9.5.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5.6. 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; 

9.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante; 

9.5.8. 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 domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.5.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, para todos os itens, 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. Os documentos exigidos para habilitação relacionados no subitem acima, deverão ser apresentados 

elos licitantes, via e-mail walcimar.souza@saude.gov.br, no prazo de duas (02) horas, após solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o 

original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de cinco (05), após encerrado o 

prazo para o encaminhamento via e-mail; 

9.7.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma 

mailto:walcimar.souza@saude.gov.br
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será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

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

9.10. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.11. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, em 

havendo 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. 

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

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de duas horas 

(02) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 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. 

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

pagamento. 

10.2. 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. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá 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. 

11.2. 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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. 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. 

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

homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. 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.  

13.2. 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(m) assinada(s) no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu 

transcurso, e desde que devidamente aceito. 

13.4. 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. 

13.4.1. 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; 

 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

14.1. 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 
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Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12(doze) meses contados da emissão da Nota de 

Empenho prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar 

possível proibição de contratar com o Poder Público.  

14.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 5 (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.  

14.2.2. 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 do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data de seu recebimento.  

14.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

14.4. 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. 

14.4.1. 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. 

14.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, 

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

assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 

após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar 

a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 

15. DO PREÇO 

15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

15.2. 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. 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1.  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
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18. DO PAGAMENTO 

18.1.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 10 (dez) dias, 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. 

18.2. 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. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 

nota fiscal apresentada. 

18.4. 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. 

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

pagamento. 

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7. 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. 

18.8. 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.   

18.9. 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.  

18.10. 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.   

18.11. 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. 

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

18.12.1. 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. 

18.13. 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, 
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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%. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

19.1.1. 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; 

19.1.2. apresentar documentação falsa; 

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.5. não mantiver a proposta; 

19.1.6. cometer fraude fiscal; 

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

19.2. 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. 

19.3.  licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.3.1. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

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

19.4.1. 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. 
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19.5. 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, 

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

walcimar.souza@saude.gov.br por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua Rio de Janeiro, nº 1214, 

bairro Abraão Alab, em Rio Branco-Acre, sala Licitações CPL. 

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

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

20.5. 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. 

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

20.7. 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. 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 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.   

21.2. 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. 

21.3.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.4. 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. 

21.5. 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. 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.7. 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. 
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21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço a Rua Rio de 

Janeiro, nº 1214, bairro Abraão Alab, em Rio Branco-Acre, nos dias úteis, no horário das 08:30 horas às 17:30 

horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

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

21.10.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

21.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

21.10.3.  ANEXO III – Contrato; (quando for o caso) 

Rio Branco-Acre, 24 de setembro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiza Lopes Cezar 

Coordenadora Distrital/DSEI ARP 
Mariscilda Barrozo Geber 

Chefe do SELOG/DSEI ARP 

Walcimar Silva de Souza 

Pregoeiro Oficial DSEI/ARP 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO SRP Nº 10/2015 

(Processo Administrativo n.º 25033.000353/2015-48) 

 

22. DO OBJETO 

22.1. Aquisição de equipamentos, móveis, instrumentais e insumos para atender às necessidades dos onze 

(11) Postos de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus (DSEI ARP), conforme 

condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades 

participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO 

 ESPECIFICAÇÃO 

CÓDIGO 

CATMAT 

UNIDADE  

DE  

MEDIDA 

REQUISIÇÃO 

MÍNIMA 

REQUISIÇÃO 

MÁXIMA 

VALOR 

MÉDIO 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

1 Armário em aço com 

duas portas  

206988 Un 154 154   

2 Cadeira giratória, 

com encosto para os 

braços e rodizio. 

273996 Un 77 77   

3 Cadeira almofadada 

fixa 

356568 Un 151 151   

4  Mesa tipo 

escrivaninha com 

gavetas e chave 

254762 Un 88 88   

5 Bebedouro elétrico 232945 Un 33 33   

6 Ventilador de teto c/ 

4 hélice 

215085 Un 33 33   

7 Maca com rodizio, 

grades lateral e 

almofadada. 

415926 Un 11 11   

8 Maca tipo padiola 402586 Un 11 11   

9 Cesto de lixo com 

pedal e capacidade de 

100 litros 

265226 Un 22 22   

10 Cesto de lixo com 

tampa, pedal e 

capacidade de 50 

litros 

325437 Un 44 44   

11 Esfigmomanômetro 

escolar 

432468 Un 22 22   

12 Foco auxiliar de luz 392796 Un 11 11   

13 Balde cilíndrico porta 

detritos 

229966 Un 22 22   

14 Escadinha com dois 

degraus 

215970 Un 33 33   

15 Mesa inox auxiliar 239692 Un 11 11   

16 Maca clínica com 

colchonete 

402602 Un 11 11   
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17 Glicosímetro 389559 Un 11 11   

18 Suporte inox de soro 

com rodizio e 

graduado 

407721 Un 22 22   

19 Cilindro de oxigênio 

(preso em suporte) 

216980 Un 11 11   

20 Bandeja inox 

tamanho G 

218903 Un 11 11   

21 Bandejo inox 

tamanho M 

218904 Un 11 11   

22 Bandeja inox 

tamanho P 

218905 Un 11 11   

23 Cuba rim inox 275459 Un 22 22   

24 Cuba redonda inox 397304 Un 22 22   

25 Balde inox 

capacidade de 5litros 

290311 Un 11 11   

26 Bacia inox tamanho 

G 

324138 Un 11 11   

27 Bacia inox tamanho 

M 

271502 Un 11 11   

28 Bacia inox tamanho P 327899 Un 11 11   

29 Tambor inox com 

tampa tamanho G 

301776 Un 11 11   

30 Tambor inox com 

tampa tamanho 

Médio 

384304 Un 11 11   

31 Tambor inox com 

tampa tamanho P 

356006 Un 11 11   

32 Pinça dissecção 

anatômica c/serrilha 

14 

351210 Un 44 44   

33 Pinça dissecção 

anatômica c/serrilha 

15 

354817 Un 44 44   

34 Pinça dissecção com 

dente de rato 13 

299334 Un 44 44   

35 Pinça dissecção 

c/dente de rato 16 

290759 Un 44 44   

36 Pinça dissecção com 

dente de rato 18 

299335 Un 44 44   

37 Cabo de bisturi n°3 

lâminas 10cm 

244718 Un 22 22   

38 Cabo de bisturi n°4 

lâmina 20cm 

329349 Un 22 22   

39 Tesoura Spencer Reta 

11cm 

344130 Un 22 22   

40 Tesoura reta 14cm 285269 Un 22 22   

41 Tesoura reta n°16 280769 Un 22 22   

42 Pinça Foerster 

serrilha reta 18cm 

249743 Un 22 22   
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43 Pinça Halstead-

Mosquito cva com 

serrilha hem.12 

252078 Un 22 22   

44 Pinça Halstead-

Mosquito cva com 

serrilha hem.13 

327900 Un 22 22   

45 Pinça Halstead-

Mosquito cva com 

serrilha hem 18 

339248 Un 22 22   

46 Pinça Kelly curva 

hemostática 16cm 

cabo com trava 

253803 Un 22 22   

47 Pinça Kelly reta 

16cm 

288998 Un 22 22   

48 Pinça Pean-Murphy 

reforçada 14cm 

250171 Un 22 22   

49 Pinça Pean-Murphy 

reforçada 16cm 

250172 Un 22 22   

50 Pnça Adson com 

serrilha 12cm 

330616 Un 22 22   

51 Pinça Adson com 

serrilha 15cm 

285718 Un 22 22   

52 Pinça Adson com 

serrilha 19cm 

333229 Un 22 22   

53 Pinça Adson com 

serrilha 21cm 

350615 Un 22 22   

54 Pinça Adson com 

dente 12 cm 

289565 Un 22 22   

55 Pinça Adson com 

dente 15cm 

285718 Un 22 22   

56 Pinça Adson com 

dente 18cm 

285720 Un 22 22   

57 Porta-agulha Mayo-

Hegar 14cm sem 

serrilha 

243286 Un 22 22   

58 Porta-agulha Mayo-

Hegar 16cm 

c/serrilha  

274748 Un 22 22   

59 Porta-agulha Mayo-

Hegar 18cm sem 

serrilha 

300842 Un 22 22   

60 Tesoura Mayo-Stille 

reta 14cm 

343686 Un 22 22   

61 Tesoura Mayo-Stille 

reta 17cm 

325142 Un 22 22   

62 Tesoura Metzenbaum 

curva 15,2cm 

314505 Un 22 22   

63 Conj. Instrumental 

cirúrgico contendo 

Tesoura Metzenbaum 

curva 18cm 

286206 Un 22 22   

64 Pinça Pean 14cm 398498 Un 22 22   

65 Pinça Anatômica 277573 Un 22 22   
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dente de rato 14cm 

66 Pinça Kelly reta 

14cm 

275484 Un 22 22   

67 Pinça Mosquito curva 

12cm 

277924 Un 22 22   

68 Tesoura Iris curva 

ponta fina 10,5cm 

328134 Un 22 22   

69 Tesoura Iris curva 

ponta fina 12cm 

318191 Un 22 22   

70 Pinça Kocher reta 

12cm 

324898 Un 22 22   

71 Pinça Kocher reta 

14cm 

398193 Un 22 22   

72 Pinça Kocher reta 

16cm 

249866 Un 22 22   

73 Pinça Kocher reta 

20cm 

249867 Un 22 22   

74 Pinça Kocher curva 

12cm 

325058 Un 22 22   

75 Pinça Kocher curva 

14cm 

299331 Un 22 22   

76 Pinça Kocher curva 

15cm 

355131 Un 22 22   

77 Pinça Kocher curva 

20cm 

249863 Un 22 22   

78 Pinça de Backhaus 

12cm 

329361 Un 22 22   

79 Pinça de Backhaus 

13cm 

272360 Un 22 22   

80 Pinça de Backhaus 

14cm 

249683 Un 22 22   

81 Pinça de Backhaus 

16cm 

288996 Un 22 22   

82 Pinça Cheron 25cm 283107 Un 22 22   

83 Pinça Pozzi reta 

25cm 

324042 Un 22 22   

84 Pinça cordão 

umbilical reta 18cm 

340018 Un 22 22   

85 Estante metálica 

(estante em aço) 

95125 Un 33 33   

86 Dispensador de sabão 

liquido  

253950 Un 44 44   

87 Dispensador de papel 

toalha 

345333 Un 44 44   

88 Equip. Odontológico 

com pontas. Fixo, 

completo. 

416184 Un 11 11   

89 Compressor com 

Valvula de segurança 

413208 Un 11 11   

90 Mochos(Equipament

o Odontológico 

rodizio para mocho). 

419517 Un 11 11   
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91 Amalgamador 413141 Un 11 11   

92 Fotopolimerizador 410459 Un 11 11   

93 Aparelho de USG c 

ponto de Bicarbonato 

410454 Un 11 11   

94 Motor de Chicote 397635 Un 11 11   

95 Kite acadêmico de 

pontas 

422198 Un 11 11   

96 Quadro de avisos 150153 Un 22 22   

97 Computador 

Completo 

66338 Un 11 11   

98 Impressora 

Multifuncional 

127906 Un 11 11   

99 Armário em aço (tipo 

arquivo c 4 gavetas) 

263634 Un 11 11   

100 Mesa Redonda para 

Reunião 

150164 Un 11 11   

101 Mesa para Refeição 150209 Un 11 11   

102 Armário em aço 

tamanho P 

207169 Un 11 11   

103  Estante em aço 3 

divisórias 

207350 Un 33 33   

104 Camas de Solteiro 

1,90mx0,88cm 

331857 Un 110 110   

105 Mesa pequena p/ 

impressora 

24627 Un 11 11   

106 Geladeira tamanho 

Médio 

6165 Un 11 11   

107 Botija de gás 13kg 252316 Un 22 22   

108 Panela de Pressão 

capacidade 5l 

222364 Un 11 11   

109 Panela de Alumínio 

Tamanho G 

244358 Un 11 11   

110 Panela de Alumínio 

tamanho M 

255015 Un 11 11   

111 Panela de Alumínio 

tamanho P 

254380 Un 11 11   

112 Leiteira em Alumínio 

Tamanho G 

249187 Un 11 11   

113 Leiteira em Alumínio 

1Litro 

260617 Un 11 11   

114 Armário Estoque 233143 Un 11 11   

115 Mesa para Autoclave 328166 Un 11 11   

116 Roçadeira à gasolina 262426 Un 11 11   

 

1.1. Nos termos do artigo 3º, §§ 5º a 10, da Lei nº 8.666, de 1993, será aplicada na presente licitação a 

Margem de Preferência instituída pelos Decretos nº 7.174, de 2012 (Bens e Serviços de Informática) e nº 
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7.767, de 2012 (Produtos e Equipamentos Médicos e Hospitalares) para os seguintes itens licitados: 12, 

17, 88, 91, 92 (equipamentos médico hospitalar), 97 (computador) e 98 (impressoras). 

1.2. Para os aparelhos cujo funcionamento consuma energia elétrica, só será admitida a oferta dos produtos 

que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe “A” nos termos da 

Portaria INMETRO n° portaria INMETRO nº 7, de 04/01/2011, portaria INMETRO nº 20, de 

01/02/2006 que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da 

etiquetagem compulsória.” 

1.3. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s) 

Órgão gerenciador 
ITEM DESCRIÇÃO/ 

ESPECIF. 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

REQUISIÇÃO 
MÍNIMA 

REQUISIÇÃO 
MÁXIMA 

CRONOGRAMA QUANTIDADE 

TOTAL 

       

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. O Decreto nº 7.336, de 19/10/2010, dispõe sobre as condições de assistência à saúde dos povos 

indígenas, transferindo para o Ministério da Saúde essa responsabilidade, cabendo-lhe a organização da atenção integral 

à saúde, no âmbito nacional, conjuntamente com Estados e Municípios, respeitando suas especificidades étnicas e 

culturais, reconhecidas pela Constituição Federal e a Lei Orgânica de Saúde (9.836/99 e 8.080/90), garantindo-lhes o 

acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), compreendendo a atenção primária, secundária e terciária, por meio dos 

mecanismos já existentes de financiamento e da reestruturação da política de incentivos. 

2.2. A saúde dessa população exige um modelo complementar e diferenciado de serviços, voltado para a 

proteção, promoção e recuperação da saúde, e sua efetivação se dá através de uma rede de serviços nas terras indígenas. 

Entretanto, nem sempre esses serviços conseguem ser resolutivos na ponta, havendo necessidade de referenciamento de 

pacientes a um nível de atenção melhor estruturado, de forma a se garantir o atendimento integral, conforme preconizado 

pelo SUS. 

2.3. Tendo em vista a Lei nº 9.836 de 23/09/1999 e o disposto na Portaria nº 70/GM, a qual aprova as 

diretrizes de Gestão da Política Nacional da Saúde Indígena, fica a cargo da Secretaria Especial de Saúde Indígena do 

Ministério da Saúde (SESAI/MS) gerir o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, juntamente com os Distritos 

Sanitários, para garantir a atenção básica, desde as aldeias, local onde se desenvolvem as ações, até o acompanhamento  

dos referenciados para média e alta complexidade, visando, com isso, atender sua missão institucional. 

2.4. Com a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), fica a cargo do Ministério da Saúde 

- Lei nº 9.836 de 23/09/1999 e o disposto na Portaria nº 70/GM, a qual aprova as diretrizes de Gestão da Política 

Nacional da Saúde Indígena, fica a cargo da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (SESAI/MS) 

gerir o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Portanto, considerando toda a logística da instalação e 

acompanhamento o DSEI/ARP adquirir respaldado num mecanismo legal de aquisição, através de uma Ata de Registro 
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de Preços, os imobiliários, equipamentos, eletrodomésticos, matérias e insumos a serem adquiridos serão para atender as 

demandas nos Postos de saúde nas Aldeias.  

2.5. A saúde dessa população exige um modelo complementar e diferenciado de serviços, voltado para a 

proteção, promoção e recuperação da saúde, e sua efetivação se dá através de uma rede de serviços nas terras indígenas. 

Entretanto, nem sempre esses serviços conseguem ser resolutivos na ponta, havendo necessidade de referenciamento de 

pacientes a um nível de atenção melhor estruturado, de forma a se garantir o atendimento integral, conforme preconizado 

pelo SUS. 

2.6. Vale ressaltar ainda que não há previsão de aquisição dos materiais a partir do setor acima referido. 

Entretanto, consiste em propósito da Política da Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Portaria nº 254, de 31/1/2002), 

garantir a esses povos a integralidade na assistência, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde, contemplando a diversidade social, cultural, geográfica, histórica e política, de modo a superar os fatores que 

tornam essa população mais vulnerável aos agravos de saúde.  

2.7. Os móveis arrolados no processo serão utilizados exclusivamente nos Postos de Saúde nas Aldeias. 

Isso posto, justifica-se a necessidade de garantir a aquisição desses itens por meio de processos licitatórios de Atas de 

Registros de Preços.  

2.8. Pelo exposto, faz-se necessária a abertura de um processo licitatório, na modalidade de Ata de Registro 

de Preços, para aquisição de móveis e equipamentos eletrônicos pelo DSEI ARP, sempre que houver necessidade, para 

que se possa garantir uma atenção integral, humanizada e de qualidade aos indígenas nas Aldeias. 

2.9. Os cálculos que fundamentaram o quantitativo de materiais se baseiam na quantidade de alojamento e 

salas a serem mobiliadas.  

2.10. Especificação Técnica do Produto encontra-se no Anexo-A, anexo a este Termo de Referência. 

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo 

único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.   

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em 

remessa única, no seguinte endereço: Rua Rio de Janeiro, nº 1214, bairro Abraão Alab, em Rio Branco-Acre, 

CEP: 69.918-048, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira. 
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4.1.1. Em caso de qualquer esclarecimento ou dúvidas procurar a Flavio Honório Ruzafa lotado na 

Divisão de Atenção à Saúde Indígena no mesmo endereço do local de entrega. Telefone para 

contato (68)9996-4744 ou (68)3223-4336 e-mail: flavio.ruzafa@hotmail.com  

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo 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 10 (dez) 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 10 (dez) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

4.4.1. 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. 

4.4.2. O recebimento dos bens de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será recebido 

por uma Comissão de recebimento de insumo estratégicos, composta por, no mínimo 3 (três) membros, 

devidamente designados pela autoridade competente. 

4.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. DAS 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. 

mailto:flavio.ruzafa@hotmail.com
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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. 

 

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. 
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9. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. O licitante vencedor deve apresentar: 

9.1.1. Licença Sanitária Estadual ou Municipal; 

9.1.2. Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa participante da licitação;  

9.1.3. Certificado de Registro de Produtos emitido pela ANVISA. Caso o produto cotado seja 

dispensado do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, o 

proponente deve apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro. 

9.1.4. Os documentos apresentados pelos licitantes vencedores deverão ser em cópia autenticada e não 

serão aceitos protocolos, exceto no seguinte caso: 

9.1.4.1. Certificado do Registro - Caso o registro do produto na ANVISA esteja vencido, 

serão aceitos protocolos de revalidação, datado do semestre anterior ao do vencimento. Caso o 

material médico-hospitalar seja dispensado do registro na ANVISA, o proponente deve 

apresentar cópia do ato que o isenta do registro. 

 

10.  AMOSTRA 

 

10.1. O licitante provisoriamente vencedor não precisará deverá apresentar amostras, pois as dúvidas serão 

dirimidas por ocasião da realização do certame licitatório. 

10.2. A Área Técnica participará do certame licitatório juntamente com o pregoeiro e fará a expedição de Nota 

Técnica para aprovação dos bens adquiridos. 

10.3. Os móveis e eletros serão analisadas segundo os PARÂMETROS DE ACEITABILIDADE E 

REPROVABILIDADE constantes na descrição do produto. 

 

11. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

 

11.1. 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. 

11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado 

a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente. 

11.2. 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 
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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. 

11.3. 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. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. Cometer fraude fiscal; 

12.1.6. Não mantiver a proposta. 

12.2. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a contratante; 

12.2.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias; 

12.2.3. Multa compensatória de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

12.2.5. 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;  

12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no 

SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
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12.2.7. 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; 

12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

12.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

12.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 

12.4. 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. 

12.5. 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. 

12.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

Rio Branco-Acre, 23 de setembro de 2015.  

 

 

 

 

 

Área Demandante:  

 

__________________________________________ 

FLAVIO HONÓRIO RUZAFA 

Chefe Subst. do DIASI-DSEI ARP/SESAI/MS 

Portaria nº 549, de 11/06/2015 

Elaboração: (com base no TR da Área Demandante)  

 

___________________________________________ 

MARISCILDA BARROZO GEBER 

Chefe SELOG/DSEI ARP/SESAI/MS 

 

 

APROVAÇÃO EM:__________/__________/___________  

 

 

_______________________________________________ 

JIZA LOPES CEZAR 

Coordenadora Distrital/DSEI ARP 

SESAI/MS – PT nº 434, 25/03/2014 
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ANEXO -A 

Termo de Referência 

Processo nº 25033.000353/2015-48 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCICAS: 

1. Armário de aço com 02 portas de abrir, Confeccionado em chapa de aço #26 (0,45) normalizada  

laminada a frio nas laterais, no fundo e portas. - Produto montavel utilizando sistema de travas, alavanca e unha. - Trava 

superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90º, a 2ª a 

25mm com 90º, a terceira a 15mm com 90º e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas 

laterais. - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm 

com 90º, a 2ª a 45mm com 90º e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. - Portas 

com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A), lado esquerdo moldado por 2 

dobras sendo a 1ª a 390mm com 225º, a 2ª a 20mm com 135º e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de 

puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315º, a 2ª a 20mm com 45º, a 3ª a 25mm com 

90º, a 4ª a 15mm com 90º e finaliza com uma dobra em curva de 360º, com acabamento em perfil PVC na cor cinza 

cristal ou grafite, 3 reforços em “Ômega” na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª 

a 5mm com 90º, 2ª a 15mm com 90º, 3ª a 25mm com 90º, a 4ª a 15mm com 90º e termina com 5mm.  - Porta articulada 

por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0.90mm) soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino 

anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado branco. - Contém 3 prateleiras móveis com opção de 

regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada laminado a 

frio nas medidas de 30mm(A)x897mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90º, a 

2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90º, a 4ª a 350mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e finaliza 

com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90ª Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com 

travamento da porta na prateleira fixa central. ACABAMENTO Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato 

de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na 

cor cinza cristal) - Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de 

Peso, O peso recomendado por prateleira é de 20 Kg. (bem distribuídos), medindo 1980x900x400mm, 

2. Cadeira giratória espaldar médio executiva com braços reguláveis: Base: Confeccionada com 

estrutura de cinco patas arqueadas, com 700 mm de diâmetro, em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com fibra de 

vidro. Alojamento para rodízios que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos com rodas de 60 mm de diâmetro, eixo 

vertical em aço trefilado de 11 mm, dotado de anel elástico em aço. Rodas duplas. Estofados: Encosto: Confeccionado 

com chassi do encosto em material plástico de ata resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície 

estofada em espuma flexível, isento de CFC, baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e 

moldada anatomicamente e espessura média de 50 mm. Suporte para regulagem de altura do encosto fabricado em chapa 

de aço com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, Com acabamento em polipropileno para blindagem do conjunto, 

acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso, revestindo totalmente a 

superfície com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos, dispõe de 
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regulagem de altura com curso de no mínimo 70 mm tipo cremalheira e acionamento automático sem necessidade de 

botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado com perfil de alumínio e em resina de engenharia poliamida 

(nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos, fixado com porcas garras. Capa de 

proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 

PVC.  Medidas mínimas: Com 460 mm de altura e 440 mm de largura (para encosto médio). Assento: Chassi do assento 

em material confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástico 

de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento 

de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 

dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura 

média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que 

dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos 

químicos. Medindo 450 mm de profundidade e 500 mm de largura. Mecanismo: Placa superior em chapa de aço 

estampada com vincos que dão maior resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente 

automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com 

película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo com 

movimento sincronizado de assento e encosto e mais posição livre para apoio lombar (contato permanente). Acabamento 

em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), 

revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 micra com propriedades de resistência a 

agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem do assento e do encosto e com sistema individual de 

"contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Travamento do conjunto através de sistema 

tipo “freio fricção” com lâminas de comando por alavanca que permite a liberação do bloqueio do conjunto de forma 

simples e com mínimo esforço (não sendo necessário o aperto através de rosca e que o usuário fique segurando a 

alavanca para obter a livre flutuação). Sistema de Contato Permanente: O mecanismo disponibiliza o uso do sistema 

de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. Suporte para encosto com regulagem de altura através de 

sistema de cremalheira, com no mínimo 8 (oito) níveis de ajuste e com curso de 90 mm, o conjunto para fixação do 

encosto é composto por chapa de aço interna de grande resistência. Sistema de acoplamento a coluna central dá-se 

através de cone Morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem 

de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura 

eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo 

totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 mícron com propriedades de resistência a agentes químicos. 

A bucha guia para o pistão deve ser injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 

calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Pistão a gás para regulagem de altura, fixados ao 

tubo central através de cone Morse. O mecanismo possui os seguintes comandos: Regulagem de altura mínima de 100 

mm através de manopla lateral de fácil acesso. Bloqueio de movimento relax, contato permanente do encosto através de 

haste lateral. Ajuste de tensão de relax, através de manipulo central frontal de acordo com o biótipo e peso do usuário. 

Suporte de encosto em chapa de aço fixa medindo no mínimo 70 x 6, 35 mm com regulagem vertical do encosto através 
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de cremalheira interna. A ligação do assento ao encosto e feita através de parafusos com rosca métrica e arruelas de 

pressão e a coluna central através de cone Morse. Altura do assento extraída com auxilio de gabarito de carga de acordo 

com norma. Braços: Estrutura fabricada em corpo de engenharia termoplástica de alta resistência mecânica  em forma 

de “T” na cor preta, apoio anatômico com medidas mínimas para o apoio de  240 mm de profundidade e 80 mm de 

largura  com camada superficial em poliuretano integral-skim, regulável de altura no mínimo 03 posições e  com os 

seguintes comandos: Medidas mínimas: Altura: 850 mm; Largura do Encosto: 440 mm; Largura do Assento: 500 mm; 

Altura do Assento: 460/560 mm; Profundidade do Assento: 450 mm; Altura do Encosto: 460 mm 

3. Cadeira fixa de espera espadar médio sem braços: Estrutura continua em “S”: Estrutura fixa 

contínua em tubo de aço curvado pneumaticamente  com diâmetro de 31,75 mm e espessura de 1,9mm, totalmente 

soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Sapatas envolventes injetadas em nylon fixadas na base 

evitando o atrito diretamente ao piso. Esta estrutura possui plataforma  metálica  de 3mm  soldada pelo sistema MIG, 

para fixação do conjunto de assento e encosto. Estofados: Encosto: Confeccionado com chassi do encosto em material 

plástico de ata resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, 

isento de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 

dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com raio de 

400 mm de saliência para apoio lombar e espessura média de 50 mm. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço 

com 6,35 mm de espessura e 75 mm de largura, conferindo alta resistência mecânica, sendo adequado para poltronas de 

médio porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó com pré-tratamento anti-

ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 micra com 

propriedades de resistência a agentes químicos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e 

bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos 

e resistentes a produtos químicos.  Medidas mínimas: 460 mm de altura e 440 mm de largura. Assento: Chassi do 

assento em material confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas 

compensada com 14 mm de espessura. Porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, com carenagem plástica 

de alta resistência e performance (PVC) na cor preta, provida de superfície estofada em espuma flexível injetada, isento 

de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 

dinâmica e baixa deformação permanente com densidade entre 40 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente e espessura 

média de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que 

dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos 

químicos. Medidas mínimas: 450 mm de profundidade e 500 mm de largura. Revestimento: Revestimento nas opções: 

tecido 100% poliéster e ou material sintético dublado com espuma laminada de 8 mm densidade de 28 kg/m3. Com 

acabamento que dispensa uso de perfil nas bordas. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura 

eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, 

curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Medidas mínimas: altura: 800mm; largura do assento: 

500mm; profundidade 450mm; largura do encosto 440mm; altura do assento 450mm; altura do encosto 460mm 

4. Mesa reta pé metálico medindo 1200x600x740mm (LxPxA), podendo ter variação de 5 cm para 

mais ou para menos, nas cores cinza, argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Mesa 
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ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm com bordas PVC 2mm em todo seu 

contorno, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 60 mm de 

diâmetro. fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de zamak M6X13 mm, insertadas na madeira com 

rosca M6 para maior fixação e acabamento, Pés metálicos em aço na mesma cor do tampo. Estrutura metálica composta 

por chapas, tubos e/ou perfis com no mínimo 2,5 milímetros de espessura para base superior e inferior e Coluna vertical 

em chapa de aço dobrada medindo no mínimo 650 x 175 x 40 mm com chapa de aço de no mínimo 1,20mm de 

espessura com sistema de regulagem de altura, peças metálicas com tratamento anticorrosivo, pintadas na cor preta pelo 

sistema de pintura eletrostática epóxi à pó e curadas em estufa. Painel frontal inferior com espessura mínima de 18 mm 

com bordas 0,45mm em todo seu contorno, fixação nos pés de mesas pelo sistema de parafusos de aço com rosca m6, 

tambor e tampa tipo mini - fix, para maior fixação e acabamento. Com gaveteiro duas gavetas suspensas, medindo 

300x440x280 mm (LxPxA), gavetas em aço com frente em MDP, gaveteiro com corpo e tampo em MDP com no 

mínimo 15 mm de espessura, deslizamento das gavetas por meio de corrediças metálicas telescópicas ou similar. 

Fechadura frontal com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxador Reto em ABS, com capacidade de 

resistência ao esforço de puxar. A mesa deverá ser dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com 

furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45.  

5. Bebedouro elétrico, na cor branca, com 02 torneiras, capacidade para galões de até 20L, bandeja 

removível, medindo 990x310x310mm, 15kg,  

6. Ventilador de teto c/ 4 hélice, material corpo náilon, material pás polipropileno com tratamento 

ultravioleta, cor bege, capacidade ventilação 18, rotação máxima 450, envergadura 1,10, comprimento 54,50, altura 22, 

profundidade 23, peso total 5,40, características adicionais sem luminária. 

7. Maca clínica, material aço inoxidável, rodas 4 rodízios 8´, sendo 2 com freio, capacidade de carca até 

170, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, características adicionais 01 grades laterais 

rebatíveis, acessórios colchonete. 

8. Maca de resgate, material alumínio tubular, tipo cadeira padiola, tamanho adulto, largura cerca de 0,60, 

altura cerca de 0,80, capacidade de carga até 150, componentes até 5 cintos de segurança, características adicionais 

sistema retrátil, características adicionais 01 cabeceira regulável por cremalheira, acabamento rodas roda termoplástica, 

rodas 4 rodízios de 6´, freio nos 4 rodízios. 

9. Cesto lixo, material plástico, capacidade 100, características adicionais com tampa e reforçado 

10. Cesto lixo, material plástico, capacidade 50, características adicionais com tampa. 

11. Esfigmomanômetro, tipo aneróide, componentes braçadeira, manguito, pera, válvula com rosca, 

capacidade medida de 0 a 300 mm/hg, características adicionais fecho em metal e velcro, aplicação medição pressão 

arterial 

12.  Foco cirúrgico, tipo auxiliar, componentes 1 cúpula geração luz diodo (led), características adicionais 

intensidade luminosa 150.000 lux, acessórios c/ sistema de emergência à bateria, tipo apoio pedestal, rodízios com freio. 

13. Balde, material aço, tamanho grande, material alça arame galvanizado, capacidade 24 litros, cor 

natural, formato cilíndrico, comprimento 44, diâmetro superior 39, diâmetro inferior 37, altura 33, tratamento superficial 

galvanização. 
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14. Escada doméstica, material alumínio, número degraus 2, revestimento degraus tapete antiderrapante, 

tipo pintura epoxi, tipo degraus articuláveis 

15. Mesa auxiliar, material estrutura tubular aço, material tampo aço, comprimento tampo 100, largura 

tampo 70, características adicionais mesa auxiliar em aço inoxidável sem revestimento, formato retangular, altura 85. 

16. Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento da superfície esmaltado, rodas sem rodízios, pés 

fixo, comprimento até 2,00, largura cerca de 0,80, altura cerca de 1,00, componentes 01 suporte para cilindro de o2, 

características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, acessórios colchonete 

17. Conjunto (i), componentes 1 monitor glicemia com cateteres. (glicosímetro) 

18. Suporte para soro, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, regulagem de 

altura por trava semigiratória, rodízios com rodízios de 3´, pés com 4 pés em ferro fundido, ganchos 3 ganchos. 

19. Conjunto oxigênio medicinal, aspecto físico incolor, odor inodoro, grau pureza 99,60 a 100, tipo 

acondicionamento cilindro portátil, toxidade atóxico pequenas quantidades, aplicação oxigenoterapia. 

20. Bandeja metálica, material aço inoxidável, formato circular, diâmetro 45 

21. Bandeja metálica, material aço inoxidável, formato circular, diâmetro 40 

22. Bandeja metálica, material aço inoxidável, formato circular, diâmetro 30. 

23. Cuba uso hospitalar, material aço inoxidável, formato tipo rim, comprimento 26, largura 12, 

capacidade 700. 

24. Cuba rim inox, material aço inoxidável, formato redonda, capacidade 300 

25. Balde inox, material alumínio, capacidade 5, características adicionais tipo a chute com rodízios 

giratórios, aplicação cirurgia veterinária, material estrutura aço inoxidável. 

26. bacia inox - uso hospitalar, material aço inoxidável, diâmetro 40, características adicionais capacidade 

mínima 06 litros. 

27. Bacia inox - uso hospitalar, material aço inoxidável, diâmetro 35, capacidade 4.700. 

28. Bacia inox - uso hospitalar, material aço inoxidável, diâmetro 20, características adicionais bordas 

arredondadas,s/ emendas,s/ arestas. 

29. Tambor inox de esterilização, material aço inoxidável, dimensões 24 x 24cm. 

30. Tambor inox de esterilização, material aço inoxidável, dimensões 16 x 14. 

31. Tambor inox de esterilização, material aço inoxidável, dimensões 10 x 10cm. 

32. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dissecção, tipo ponta serrilhada, comprimento 14. 

33. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dissecção debakey, tipo ponta reta, comprimento 15, 

comprimento ponta ponta 1,5. 

34. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dissecção, comprimento 13, características adicionais 

dente de rato. 

35. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dissecção, comprimento 16, características adicionais 

dente de rato. 

36. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dissecção, comprimento 18, características adicionais 

dente de rato. 
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37. Bisturi descartável, material cabo plástico, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 10, tipo 

manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor. 

38. Bisturi descartável, material cabo polipropileno, material lâmina aço inoxidável, tamanho lâmina 20, 

tipo manual, esterilidade estéril, características adicionais lâmina afiada, polida e com protetor. 

39. Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 11, tipo ponta reta, tipo Spencer. 

40. Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 14, tipo ponta reta romba, esterilidade estéril, aplicação 

cirurgia geral, características adicionais polida e brilhante, sem imperfeições superficiais. 

41. Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 16, tipo ponta reta, tipo mayo noble. 

42. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo foerster, tipo ponta reta serrilhada, comprimento 18, 

aplicação hospitalar. 

43. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo halstead mosquito, tipo ponta curva, comprimento 

12,50, aplicação hospitalar. 

44. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo halstead mosquito, tipo ponta curva, comprimento 13. 

45. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo halstead mosquito, tipo ponta curva, comprimento 18. 

46. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kelly, tipo ponta curva, comprimento 16, tipo cabo 

com trava, aplicação hospitalar. 

47. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kelly, tipo ponta ponta reta, comprimento 16. 

48. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo pean murphy, tipo ponta reta, comprimento 14, tipo 

cabo com trava, aplicação cirurgia em geral. 

49. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo pean murphy, tipo ponta reta, comprimento 16, tipo 

cabo com trava, aplicação cirurgia em geral. 

50. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo adson, tipo ponta serrilhada, comprimento 12. 

51. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo adson, tipo ponta com dente, comprimento 15. 

52. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo adson, tipo ponta baioneta, comprimento 19,1, 

comprimento ponta ponta 2,0. 

53. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo adson, tipo ponta ponta reta, comprimento 21, tipo 

ponta 1 goiva. 

54. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo adson, tipo ponta com dente, comprimento 12, 

características adicionais com vídeo. 

55. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo adson, tipo ponta com dente, comprimento 15. 

56. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo adson, tipo ponta com dente, comprimento 18. 

57. Porta-agulha, material aço inoxidável, tipo mayo hegar, comprimento 14. 

58. Porta-agulha, material aço inoxidável, tipo mayo hegar, comprimento 16, modelo delicado. 

59. Porta-agulha, material aço inoxidável, tipo mayo hegar, comprimento 18, características adicionais 

com ponta de vídea. 

60. Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 14, tipo ponta reta delicada, tipo mayo stille. 

61. Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 17, tipo ponta reta, tipo mayo stille. 
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62. Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 15,2, tipo ponta curva c/ponta estreita, tipo jamison 

metzenbaum. 

63. Conjunto instrumental cirúrgico, componentes 1 cabo bisturi nº 3, 1 cabo bisturi nº 4, outros 

componentes 1 tesoura mayo reta romba c/lâmina chanfrada 190mm, acessórios 1 tesoura mayo curva romba lâmina 

chanfrada 190mm, características adicionais 1 tesoura metzenbaum curva romba 180mm. 

64. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo pean, comprimento 14. 

65. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo anatômica, comprimento 14, características adicionais 

dente de rato. 

66. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kelly, tipo ponta reta, comprimento 14. 

67. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo mosquito, tipo ponta curva, comprimento 12, 

características adicionais micro. 

68. Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 10,5, tipo ponta curva, tipo íris. 

69. Tesoura, material aço inoxidável, comprimento 12, tipo ponta curva, características adicionais c/ 

2pontas finas, tipo íris. 

70. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kocher, tipo ponta ponta reta, comprimento 12. 

71. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kocher, tipo ponta ponta reta, comprimento 14, 

características adicionais 1 x 2 dentes. 

72. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kocher, tipo ponta reta, comprimento 16, tipo cabo 

com trava, aplicação hospitalar. 

73. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kocher, tipo ponta reta, comprimento 20, tipo cabo 

com trava, aplicação hospitalar. 

74. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kocher, tipo ponta curva, comprimento 12. 

75. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kocher, tipo ponta curva, comprimento 14. 

76. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kocher, tipo ponta curva, comprimento 15. 

77. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo kocher, tipo ponta curva, comprimento 20, tipo cabo 

com trava, aplicação hospitalar. 

78. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo backhaus, comprimento 12. 

79. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo backhaus, comprimento 13. 

80. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo backhaus, comprimento 14, aplicação cirurgia em 

geral. 

81. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo backhaus, comprimento 16. 

82. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo cheron, comprimento 25. 

83. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo pozzi, tipo ponta ponta reta, comprimento 25, tipo 

cabo com trava. 

84. Pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta ponta reta, comprimento 18, aplicação cordão 

umbilical. 
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85. ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS; Características: Estante desmontável de aço com 

06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A) x 915mm(L) x 300mm(P) com dobras duplas nas 

laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 

30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª 

dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 

6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm) , 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 

2000mm de altura dobra perfilada em  "L" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando 

um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras, reforços ômega na parte interna medindo 13 x 50 x 900mm 

com 4 dobras sendo a 1ª a 11mm com 90º, 2ª com 13mm com 90º, 3ª a 28,5mm com 90º, 4ª a 13mm com 90º e termina 

com 11mm. Admite opcionalmente reforço X nas laterais e fundo,  ou fechamento total com laterais e fundos, 

acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼  x ½  e 4 sapatas em “L” em polipropileno 

medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas.  Acabamento: Tratado pelo processo anti-

corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 mícrons com 

secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) Capacidade: Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de 

forma uniforme. Medidas:   2000mm x 920mm x 300mm 

86. saboneteira, material suporte plástico, material reservatório plástico, capacidade 500, tipo fixação 

parede, tipo uso banheiro, características adicionais sabão líquido / fixa, material plástico. 

87. porta-toalhas, material aço inox, tipo fixação em parede com bucha/parafuso, tipo uso toalha de papel, 

aplicação banheiro, características adicionais 2 dobras, largura 25, altura 15, profundidade 17. 

88. consultório odontológico, material estrutura aço, pintura eletrostática, tipo revestimento pvc laminado 

s/ costura, tipo encosto cabeceira biarticulada, tipo controle comando pedal p/ cadeira e refletor, equipo acoplado, 

bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor led, tipo unidade auxiliar cuba, 2 sugadores, seringa tríplice. 

89. compressor de ar odontológico, capacidade reservatório volume interno até 40, características 

adicionais isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem 220 v, componente adicional válvula de segurança, 

manômetro, dreno p/ água, componentes adicionais caixa acústica. 

90. peças  equipamento odontológico, tipo rodízio para mocho. 

91. equipamento odontológico, tipo vibrador de cápsulas pré-dosificadas, aspecto físico motor de bancada, 

indicação amálgama e ionômero de vidro, fonte bivolt, característica adicional digital. 

92. equipamento odontológico, tipo fotopolimerizador, aspecto físico base peça de mão sem fio, material 

ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, fonte luz led, instalação elétrica, componentes protetor 

ocular. 

93. equipamento odontológico, tipo jato bicarbonato e ultrassom, aspecto físico motor de bancada, material 

corpo plástico abs, indicação periodontia/endodontia/prótese/dentística, fonte elétrico, instalação ponto de energia, 

componentes adicionais bomba peristáltica/ reservatório p/ líquido/pedal, componentes 2 peças de mão, 3 ponteiras. 

94. motor cirúrgico, tipo equipamento chicote emborrachado, confecção prótese dentária, modelo comando 

por pedal, rotação 0 a 15.000, características adicionais reostato, caneta com pinça de 0 a 1mm, acessórios jogo de 

chaves, tensão alimentação 110/220, frequência 60. 
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95. conjunto acadêmico, componente alta rotação, rolamento cerâmica, 400.000 RPM, características 

adicionais 3 furos, botão de pressão(pb), cabeça padrão, componentes 1 micromotor, contra ângulo, peça reta, 

característica peças de baixa rotação transmissão 1:1, c/ refrigeração externa, tipo encaixe conexão borden (2 furos), 

apresentação estojo, conjunto completo, acessórios óleo lubrificante. 

96. Quadro de avisos, na cor branca com bordas em alumínio, medindo 2000x1200mm. 

97. MICROCOMPUTADOR All in One, CORE i5, MEMORIA DE 8MB, HD de 1TB, MONITOR DE 

28.7”, TECLADO E MOUSE SEM FIO, WINDOWS 8.1 Pro 

98. Impressora Multifuncional monocromática a laser /impressora/scanner - Velocidade 42PPM - 

Alimentador automático de originais padrão; 500fls; A5 a Oficio -Bandeja manual; 50fls - Saída de papel padrão: 

bandeja com 250fl -mínimo de (duas bandeja de 500 fls cada 1 (uma) -Digitalização: PDF, TIFF, JFIF, JPEG, 

Digitalizar p/ e-mail e para pasta. - resolução máxima da cópia: 1200x1200dpi -Tempo de saída da primeira páginas: no 

max. 4,5 segundos -frente e verso automático -Conectividade 10/100/1000 base-TX Ethernet, Impressão direta UBS 2.0 

de alta velocidade. -Tempo de saída da primeira impressão:11 segundos -Resolução máxima:1200x1200dpi -Memória: 

128MB. 

99. Armário alto com 02 portas, medindo 800x500x1600 mm (LxPxA), podendo ter variação de 2 cm 

para mais ou para menos, nas cores cinza, argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. 

Tampo com no mínimo 25mm de espessura com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da 

peça, Corpo, laterais, base, prateleira e fundo de MDP com espessura no mínimo 18 mm com fita de borda de PVC com 

0,45 mm de espessura em todo o contorno da peça, portas em MDP com no mínimo 18mm de espessura com fita de 

borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. Revestidos em ambas as faces com laminado 

melamínio. Com três prateleiras em chapa de MDP, com altura regulável por meio de pinos de aço em furação, com 

espaçamento de no mínimo 60 mm na face interna dos painéis laterais, com capacidade para, no mínimo 20 Kg por 

plano de carga. Duas portas em MDP com espessura mínima de 18 mm. Puxadores em ABS, com capacidade de 

resistência ao esforço de puxar. Fechadura frontal tipo cilindro, com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para 

armário de madeira, Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,50mm de espessura, possui 4 sapatas 

niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC. Peças metálicas com tratamento anticorrosivo, pintadas pelo sistema de 

pintura eletrostática epóxi à pó e curadas em estufa.  

100. Mesa redonda com diâmetro 1200x740 mm, podendo ter variação de 5 cm para mais ou para menos, 

nas cores cinza, argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do fornecimento. Tampo em MDP com espessura 

de no mínimo 25 mm com fita de borda de PVC com 2 mm de espessura em todo o contorno da peça. Pés metálicos em 

aço na mesma cor do tampo. A base superior horizontal em formato “X” confeccionada em tubo retangular de 20 x 30 x 

1,06 para maior sustentação e acabamento. “Coluna vertical confeccionada em tubo de aço redondo de 4” x 1,06, fixado 

nas extremidades por meio de parafuso e barra roscada de ¼ interligando todas as peças, todas as partes metálicas 

soldadas são feitas com Solda Mig para maior sustentação e acabamento, peças metálicas com tratamento anticorrosivo.  

101. Mesa para Refeição, QUADRADA, em material plástico, medindo 70x70cm, com 04 cadeiras em 

plástico branco, com braços, empilháveis 
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102. Armário em aço tamanho P  com 03 portas de abrir, puxadores, medindo 105x55x28cm, na cor branca 

103. ESTANTE DE AÇO COM 3 PRATELEIRAS; Características: Estante desmontável de aço com 

03 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A) x 915mm(L) x 300mm(P) com dobras duplas nas 

laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90º, a 2ª a 30mm com 90º, a 3ª a 915mm com 90º, a 4ª a 

30mm com 90º e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª 

dobra a 10mm com 90º, a 2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90ºm a 4ª a 300mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 

6ª a 10mm com 90º e termina com 10mm) , 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 

2000mm de altura dobra perfilada em  "L" de 30x30 mm com 40 regulagens de altura em furação oblonga possibilitando 

um regulagem e um travamento mais eficaz das prateleiras, reforços ômega na parte interna medindo 13 x 50 x 900mm 

com 4 dobras sendo a 1ª a 11mm com 90º, 2ª com 13mm com 90º, 3ª a 28,5mm com 90º, 4ª a 13mm com 90º e termina 

com 11mm. Admite opcionalmente reforço X nas laterais e fundo,  ou fechamento total com laterais e fundos, 

acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼  x ½  e 4 sapatas em “L” em polipropileno 

medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas.  Acabamento: Tratado pelo processo anti-

corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 mícrons com 

secagem em estufa a 240 ºC (na cor cinza cristal) Capacidade: Peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de 

forma uniforme. MEDIDAS: 1200mm X 920mm X 300mm. 

104. Camas de Solteiro 1,90mx0,88cm, em madeira, desmontável. 

105. Mesa pequena p/ impressora Mesa reta pé metálico medindo 1000x600x740mm (LxPxA), podendo 

ter variação de 5 cm para mais ou para menos, nas cores cinza, argila ou wengue, a ser definida quando da solicitação do 

fornecimento. Mesa ergonômica de trabalho reta, tampo em MDP com espessura mínima de 25 mm com bordas PVC 

2mm em todo seu contorno, com sistema interno de passagem de fios, do piso à superfície de trabalho, com, no mínimo, 

60 mm de diâmetro. Fixação entre os pés de mesas e o tampo é feita com buchas de zamak M6X13 mm, insertadas na 

madeira com rosca M6 para maior fixação e acabamento, Pés metálicos em aço na mesma cor do tampo. Estrutura 

metálica composta por chapas, tubos e/ou perfis com no mínimo 2,5 milímetros de espessura para base superior e 

inferior e Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo no mínimo 650 x 175 x 40 mm com chapa de aço de no 

mínimo 1,20mm de espessura com sistema de regulagem de altura, peças metálicas com tratamento anticorrosivo, 

pintadas na cor preta pelo sistema de pintura eletrostática epóxi à pó e curadas em estufa. Painel frontal inferior com 

espessura mínima de 18 mm com bordas 0,45mm em todo seu contorno, fixação nos pés de mesas pelo sistema de 

parafusos de aço com rosca m6, tambor e tampa tipo mini fix, para maior fixação e acabamento. A mesa deverá ser 

dotada de calha metálica horizontal em aço, auto-portante, com furação para duas tomadas elétricas e duas RJ45.  

106. Geladeira tamanho Médio, cor branca, CAPACIDADE DE 382L, degelo, frost free, medidas: 

1785x600x760mm, 66kg. 

107. Botijão gás liquefeito de petróleo - glp, material chapa aço, tipo gás propano-butano, capacidade 

botijão 13, aplicação fogão residencial, normas técnicas abnt 8.460, características adicionais vazio. 

108. Panela pressão, material aço inoxidável, capacidade 4,50, material cabo baquelite, sistema segurança 

válvulas funcionam/segurança e borracha segurança, características adicionais revestimento antiaderente. 

109. Panela, material alumínio, capacidade 5, características adicionais com tampa. 
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110. Panela, material alumínio, capacidade 13,8, características adicionais caçarola grande em material 

reforçado. 

111. Panela pressão, material alumínio reforçado, capacidade 7, sistema segurança válvula segurança. 

112. Leiteira material alumínio, capacidade 2,70, formato cilíndrico, acabamento superficial polido, 

características adicionais cabo isolante térmico, material cabo polipropileno. 

113. Leiteira, material alumínio, capacidade 1, formato cilíndrico, acabamento superficial polido, 

características adicionais com alça, material cabo polipropileno. 

114. Armário de aço com 02 portas de abrir, Confeccionado em chapa de aço #26 (0,45) normalizada  

laminada a frio nas laterais, no fundo e portas. - Produto montavel utilizando sistema de travas, alavanca e unha, 

desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. - Trava 

superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90º, a 2ª a 

25mm com 90º, a terceira a 15mm com 90º e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas 

laterais. - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm 

com 90º, a 2ª a 45mm com 90º e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. - Portas 

com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A), lado esquerdo moldado por 2 

dobras sendo a 1ª a 390mm com 225º, a 2ª a 20mm com 135º e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de 

puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315º, a 2ª a 20mm com 45º, a 3ª a 25mm com 

90º, a 4ª a 15mm com 90º e finaliza com uma dobra em curva de 360º, com acabamento em perfil PVC na cor cinza 

cristal ou grafite, 3 reforços em “Ômega” na horizontal em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª 

a 5mm com 90º, 2ª a 15mm com 90º, 3ª a 25mm com 90º, a 4ª a 15mm com 90º e termina com 5mm.  - Porta articulada 

por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0.90mm) soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino 

anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado branco. - Contém 3 prateleiras móveis com opção de 

regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #24 (0,60mm) normalizada laminado a 

frio nas medidas de 30mm(A)x897mm(L)x350mm(P) com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90º, a 

2ª a 10mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90º, a 4ª a 350mm com 90º, a 5ª a 30mm com 90º, a 6ª a 10mm com 90º e finaliza 

com 5mm e 4 dobras em sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90ª Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com 

travamento da porta na prateleira fixa central. ACABAMENTO Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato 

de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC (na 

cor cinza cristal) - Tratamento de superfície com rigoroso controle de qualidade de processo por análise de um moderno 

laboratório, onde é feito controle por lote com teste de corrosão utilizando simulador salt spray,  ensaio de corrosão 

acelerada com nevoa salina por 500hrs e teste de Aderência da pintura medindo índice de desplacamento da pintura. - 

Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de Peso, O peso 

recomendado por prateleira é de 20 Kg. (bem distribuídos), medindo 1900x800x400mm. 
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115. mesa auxiliar hospitalar, material tampo em aço inoxidável polido, comprimento tampo 90, largura 

tampo 45, altura 80, características adicionais rodízios de 3´ c/ aro de polietileno. 

116. Roçadeira à gasolina, 25,4CC, com cinto e suporte, rotação 7.500 rpm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

FLAVIO HONÓRIO RUZAFA 

Chefe Subst. do Diasi-DSEI ARP/SESAI/MS 

Portaria nº 549, de 11/06/2015 
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ANEXO II 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......... 

 

 
O Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus, com sede na   Rua Rio de Janeiro, nº 1214,  na cidade de Rio 

Branco-Acre, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.394.544/0095-65, neste ato representado pela Coordenadora 

Distrital, srª JIZA LOPES CEZAR, nomeada pela  Portaria nº 434, de 25 de março de 2014, publicada no DOU de 26 

de março de 2014, inscrita no CPF sob o nº 308.850.848-29, portadora da Carteira de Identidade nº 405970912-

SSP/AC, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 

PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os 

preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) 

e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos, 

móveis, instrumentais e insumos para atender às necessidades dos 11 (onze) Postos de Saúde Indígena do Distrito 

Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus (DSEI ARP), especificado(s) no(s) itens 1 a 116 do Termo de 

Referência e Anexo-A, anexos I do edital de Pregão nº ........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como 

a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 

do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

 

X 

Especificação Marca 

(se exigida no edital) 

Modelo 

(se exigido no 
edital) 

Unidade Quantidade Valor Un Prazo garantia ou 

validade 

        

3. ÓRGÃO (S) PARTICIPANTE(S) 

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

 Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura, não podendo ser 

prorrogada. 

5. 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. 
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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 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 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.  

6. 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. 
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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 2014. 

 
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 e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  

 

Local e data 

 

Assinaturas 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO III 

TERMO DE CONTRATO COMPRA 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 

FAZEM ENTRE SI O DSEI ARP E A EMPRESA 

.............................................................   

 

O Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus, com sede na Rua Rio de Janeiro, nº 1214, bairro Abraão Alab, 

na cidade de Rio Branco-Acre, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.544/0095-65, neste ato representado pela Srª JIZA 

LOPES CEZAR, nomeada pela Portaria nº 434, de 25 de março de 2014, publicada no DOU de 26 de março de 2014, 

inscrita no CPF nº 308.850.848-29, portador(a) da Carteira de Identidade nº 405.970.912/SSP-SP, 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 .............................. 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 e na Lei nº 8.078, de 

1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 

........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos, móveis, instrumentais e insumos 

para atender às necessidades dos onze (11) Postos de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto 

Rio Purus (DSEI ARP), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado 

no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM DESCRIÇÃO CATMAT UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANT CUSTO 

MÉDIO 

ESTIMADO 

CUSTO 

TOTAL 

01 Armário em aço com duas portas  206988 Un 154   

02 Cadeira giratória, com encosto para os 

braços e rodizio. 

273996 Un 77   

03 Cadeira almofadada fixa 356568 Un 151   

04  Mesa tipo escrivaninha com gavetas e 

chave 

254762 Un 88   

05 Bebedouro elétrico 232945 Un 33   

06 Ventilador de teto c/ 4 hélice 215085 Un 33   

07 Maca com rodizio, grades lateral e 

almofadada. 

415926 Un 11   

08 Maca tipo padiola 402586 Un 11   

09 Cesto de lixo com pedal e capacidade 

de 100 litros 

265226 Un 22   

10 Cesto de lixo com tampa, pedal e 

capacidade de 50 litros 

325437 Un 44   

11 Esfigmomanômetro escolar 235410 Un 22   
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12 Foco auxiliar de luz 392796 Un 11   

13 Balde cilíndrico porta detritos 229966 Un 22   

14 Escadinha com dois degraus 215970 Un 33   

15 Mesa inox auxiliar 239692 Un 11   

16 Maca clínica com colchonete 402602 Un 11   

17 Glicosímetro 418543 Un 11   

18 Suporte inox de soro com rodizio e 

graduado 

407721 Un 22   

19 Cilindro de oxigênio (preso em 

suporte) 

216980 Un 11   

20 Bandeja inox tamanho G 218903 Un 11   

21 Bandejo inox tamanho M 218904 Un 11   

22 Bandeja inox tamanho P 218905 Un 11   

23 Cuba rim inox 275459 Un 22   

24 Cuba redonda inox 397304 Un 22   

25 Balde inox capacidade de 5litros 290311 Un 11   

26 Bacia inox tamanho G 324138 Un 11   

27 Bacia inox tamanho M 271502 Un 11   

28 Bacia inox tamanho P 327899 Un 11   

29 Tambor inox com tampa tamanho G 301776 Un 11   

30 Tambor inox com tampa tamanho 

Médio 

384304 Un 11   

31 Tambor inox com tampa tamanho P 356006 Un 11   

32 Pinça dissecção anatômica c/serrilha 

14 

351210 Un 44   

33 Pinça dissecção anatômica c/serrilha 

15 

354817 Un 44   

34 Pinça dissecção com dente de rato 13 299334 Un 44   

35 Pinça dissecção c/dente de rato 16 290759 Un 44   

36 Pinça dissecção com dente de rato 18 299335 Un 44   

37 Cabo de bisturi n°3 lâminas 10cm 244718 Un 22   

38 Cabo de bisturi n°4 lâmina 20cm 329349 Un 22   

39 Tesoura Spencer Reta 11cm 344130 Un 22   

40 Tesoura reta 14cm 285269 Un 22   

41 Tesoura reta n°16 280769 Un 22   

42 Pinça Foerster serrilha reta 18cm 249743 Un 22   

43 Pinça Halstead-Mosquito cva com 

serrilha hem.12 

252078 Un 22   

44 Pinça Halstead-Mosquito cva com 

serrilha hem.13 

327900 Un 22   

45 Pinça Halstead-Mosquito cva com 

serrilha hem 18 

339248 Un 22   

46 Pinça Kelly curva hemostática 16cm 

cabo com trava 

253803 Un 22   

47 Pinça Kelly reta 16cm 288998 Un 22   

48 Pinça Pean-Murphy reforçada 14cm 250171 Un 22   

49 Pinça Pean-Murphy reforçada 16cm 250172 Un 22   

50 Pnça Adson com serrilha 12cm 330616 Un 22   

51 Pinça Adson com serrilha 15cm 285718 Un 22   

52 Pinça Adson com serrilha 19cm 333229 Un 22   

53 Pinça Adson com serrilha 21cm 350615 Un 22   

54 Pinça Adson com dente 12 cm 289565 Un 22   

55 Pinça Adson com dente 15cm 285718 Un 22   
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56 Pinça Adson com dente 18cm 285720 Un 22   

57 Porta-agulha Mayo-Hegar 14cm sem 

serrilha 

243286 Un 22   

58 Porta-agulha Mayo-Hegar 16cm 

c/serrilha  

274748 Un 22   

59 Porta-agulha Mayo-Hegar 18cm sem 

serrilha 

300842 Un 22   

60 Tesoura Mayo-Stille reta 14cm 343686 Un 22   

61 Tesoura Mayo-Stille reta 17cm 325142 Un 22   

62 Tesoura Metzenbaum curva 15,2cm 314505 Un 22   

63 Conj. Instrumental cirúrgico contendo 

Tesoura Metzenbaum curva 18cm 

286206 Un 22   

64 Pinça Pean 14cm 398498 Un 22   

65 Pinça Anatômica dente de rato 14cm 277573 Un 22   

66 Pinça Kelly reta 14cm 275484 Un 22   

67 Pinça Mosquito curva 12cm 277924 Un 22   

68 Tesoura Iris curva ponta fina 10,5cm 328134 Un 22   

69 Tesoura Iris curva ponta fina 12cm 318191 Un 22   

70 Pinça Kocher reta 12cm 324898 Un 22   

71 Pinça Kocher reta 14cm 398193 Un 22   

72 Pinça Kocher reta 16cm 249866 Un 22   

73 Pinça Kocher reta 20cm 249867 Un 22   

74 Pinça Kocher curva 12cm 325058 Un 22   

75 Pinça Kocher curva 14cm 299331 Un 22   

76 Pinça Kocher curva 15cm 355131 Un 22   

77 Pinça Kocher curva 20cm 249863 Un 22   

78 Pinça de Backhaus 12cm 329361 Un 22   

79 Pinça de Backhaus 13cm 272360 Un 22   

80 Pinça de Backhaus 14cm 249683 Un 22   

81 Pinça de Backhaus 16cm 288996 Un 22   

82 Pinça Cheron 25cm 283107 Un 22   

83 Pinça Pozzi reta 25cm 324042 Un 22   

84 Pinça cordão umbilical reta 18cm 340018 Un 22   

85 Estante metálica (estante em aço) 95125 Un 33   

86 Dispensador de sabão liquido  253950 Un 44   

87 Dispensador de papel toalha 345333 Un 44   

88 Equip. Odontológico com pontas. 

Fixo, completo. 

416184 Un 11   

89 Compressor com Valvula de segurança 413208 Un 11   

90 Mochos(Equipamento Odontológico 

rodizio para mocho). 

419517 Un 11   

91 Amalgamador 413141 Un 11   

92 Fotopolimerizador 410459 Un 11   

93 Aparelho de USG c ponto de 

Bicarbonato 

410454 Un 11   

94 Motor de Chicote 397635 Un 11   

95 Kite acadêmico de pontas 422198 Un 11   

96 Quadro de avisos 150153 Un 22   

97 Computador Completo 66338 Un 11   

98 Impressora Multifuncional 127906 Un 11   

99 Armário em aço (tipo arquivo c 4 

gavetas) 

263634 Un 11   

100 Mesa Redonda para Reunião 150164 Un 11   
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101 Mesa para Refeição 150209 Un 11   

102 Armário em aço tamanho P 207169 Un 11   

103  Estante em aço 3 divisórias 207350 Un 33   

104 Camas de Solteiro 1,90mx0,88cm 331857 Un 110   

105 Mesa pequena p/ impressora 24627 Un 11   

106 Geladeira tamanho Médio 6165 Un 11   

107 Botija de gás 13kg 252316 Un 22   

108 Panela de Pressão capacidade 5l 222364 Un 11   

109 Panela de Alumínio Tamanho G 244358 Un 11   

110 Panela de Alumínio tamanho M 255015 Un 11   

111 Panela de Alumínio tamanho P 254380 Un 11   

112 Leiteira em Alumínio Tamanho G 249187 Un 11   

113 Leiteira em Alumínio 1Litro 260617 Un 11   

114 Armário Estoque 233143 Un 11   

115 Mesa para Autoclave 328166 Un 11   

116 Roçadeira à gasolina 262426 Un 11   

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da emissão da Nota de 

Empenho, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, 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. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento da União, para o exercício de 20___, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.3. 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. 
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6.3.1. 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. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência. 

8. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

11.1. 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 das sanções aplicáveis. 

11.2. 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. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

prévia e ampla defesa. 

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 

no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.5.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. 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 de licitações e contratos administrativos e, 
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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 QUINTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. 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. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção 

Judiciária de Rio Branco- Acre - 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.  

Rio Branco-Acre,  ........ de.......................................... de 20..... 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
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Centro de Ciências Agrárias, Setor de Licitações, Alto Universitário, s/n, Centro, Alegre, CEP 29500-000 
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O CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 

Instituição Federal de Ensino Superior, de natureza autárquica, criada pela Lei nº 2434 de 06-08-1969, 

regulamentação Decreto nº. 68.280, de 24-02-1971, reconhecimento Decreto nº. 75.235, de 16-01-1975, 

situado no Alto Universitário, s/nº - Alegre, ES, CEP 29.500-000, doravante denominado CCA-UFES, 

torna público por meio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, designados pelas Portarias n.º nº 321, de 

19/02/2015 e n.º 466, de 05/03/2015, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 

- TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, nos termos da Lei 10.520 de 17/07/2002, Decreto 5.450 

de 31/05/2005 que trata do Pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação e os 

Decretos 3.931 de 19/09/2001 e 4.342 de 23/08/2002, no que couber aplicando-se subsidiariamente a 

Lei n.º 8.666 de 21/06/1993 e a Instrução Normativa 01 de 19/01/2010 do Ministério do Planejamento 

sobre sustentabilidade ambiental nas compras públicas, atualizadas pelas condições estabelecidas neste 

Edital e nos seguintes anexos que o integram: 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 03/11/2015 

HORÁRIO: 13h (treze horas) (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

CÓDIGO UASG: 153050 

PROCESSO: 23068.009299/2015-73 

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: Guilherme Fossi Nascimento 

 

SEÇÃO I - DO OBJETO 

1. A presente licitação tem como objeto a aquisição de material permanente para 

atender a demanda do Projeto de Extensão “Desenvolvimento Capixaba: 

Organização da Sociedade Civil - Rede do Bem” da Universidade Federal do Espírito 

Santo, com entrega conforme especificações do Memorial descritivo - Anexo I. 

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

 

SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. A despesa com a aquisição de que trata o objeto, estimada em R$ 8.182,10 (Oito mil, 

cento e oitenta e dois reais e dez centavos), conforme o orçamento estimativo disposto no 

Termo de Referência, correrá à conta dos Elementos Orçamentários 449052 – material 

http://www.comprasnet.gov.br/
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permanente, da Atividade 12364203220GK0032, Fonte de Recurso 0112000000 mediante 

emissão de nota de empenho. 

 

SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3. Este pregão é destinado exclusivamente à participação de MICROEMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que atendem aos requisitos do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme art. 6º do Decreto nº 6.204, de 05 

de setembro de 2007. 

4. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico 

provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br. 

5. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de 

cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das 

Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais - SISG, 

localizada nas Unidades da Federação. 

6. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde 

também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

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

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

provedor do sistema ou à UFES responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido 

da senha, ainda que por terceiros. 

8. Não poderão participar deste Pregão: 

8.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 

qualquer UASG da UFES, durante o prazo da sanção aplicada; 

8.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação; 

8.3. Empresário impedido de licitar e contratar com a União durante o prazo da sansão 

aplicada; 

8.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

8.5. Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão; 

8.6. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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8.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 

recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto de demonstrado que 

não agem representando interesse econômico em comum; 

8.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

9. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus 

anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital. 

9.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta 

sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

SEÇÃO IV – DA PROPOSTA 

10. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valor total e a 

descrição do produto ofertado. 

11. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e 

as despesas decorrentes da execução do objeto. 

12. Deve constar na proposta lançada no sistema também: a marca do produto, o fabricante e a 

descrição detalhada do item. 

13. As propostas que não atenderem ao requisito do detalhamento da descrição dos 

produtos oferecidos, em que constem apenas a expressão “CONFORME EDITAL OU TERMO 

DE REFERÊNCIA” serão desclassificadas. 

14. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 

Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

15. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as 

licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

16. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da proposta. 

17. A proposta que não conter as informações solicitadas nesta seção será desclassificada.  

 

SEÇÃO V - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

18. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente 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. 

a. Por ocasião do envio da proposta, a licitante enquadrada como microempresa, empresa 

de pequeno porte ou cooperativa deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que 

atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, para fazer jus aos 

benefícios previstos na referida Lei. 
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19. Até a abertura da Sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 

 

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

20. A abertura da Sessão Pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 

na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br; 

21. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de 

mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

22. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública 

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

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

23. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

24. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

SEÇÃO VIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

25. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o preço total 

dos itens, que são objeto deste Pregão Eletrônico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

26. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

27. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

28. Durante o transcurso da Sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

29. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

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

alteração. 

30. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for 

considerado inexequível. 

31. A etapa de lances da Sessão Pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

32. 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. 
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SEÇÃO IX – DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

 

33. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema 

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

dos atos realizados. 

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

Sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br. 

 

SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO 

35. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de 

pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, o 

Pregoeiro poderá encaminhar contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance 

mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

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

demais licitantes. 

 

SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

36. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação 

ao valor estimado para a contratação. 

37. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

38. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 

totalidade da remuneração.  

39. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da 

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

40. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade de 

preço, o Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de 

habilitação. 

41. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda a este edital. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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SEÇÃO XII - DA HABILITAÇÃO 

42. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada neste Edital.  

43. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos 

que supram tal habilitação.  

44. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte documentação: 

44.1.  Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

44.2. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei nº 

12.440/201; 

44.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

44.3.1  as declarações de que tratam estas Subcondições deverão ser enviadas de 

forma eletrônica, em campo próprio do Sistema, por ocasião do envio da proposta.  

44.4. Atestado de Capacidade Técnica do Representante da Marca; 

44.5 Documento emitido em nome da licitante e/ou fabricante do item cotado 
que comprove que a madeira utilizada na fabricação e/ou montagem dos itens é 
oriunda de áreas de florestas nativas com Projetos de Manejo Florestal ou de 
áreas de reflorestamento aprovados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, conforme prevê a Instrução 
Normativa nº 112/2006 ou; 

44.6  Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, com 
validade, vigência na data da solicitação que comprove que a licitante e/ou 
fabricante do item cotado está legalizada perante este órgão fiscalizador para 
industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, 
conforme a Lei Federal nº 6.938/1981 e alterações dadas pela Lei nº 10.165/2000. 

 

45 Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova.  

46 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

SEÇÃO XIII – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

47 A proposta, ajustada ao lance final da licitante vencedora, será retirada diretamente do sitio 

Comprasnet por meio do documento denominado “Resultado por Fornecedor”. 

48.1 – Em caso de dúvida, o pregoeiro pode solicitar o envio de proposta pelo e-mail 

licitacca@gmail.com ou através de convocação de anexo por meio de chat no site 
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no Comprasnet. Nesse caso, o solicitante terá três horas após a solicitação para 

envio do documento. 

48 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

49 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão 

ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

50 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome 

da licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

51 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

52 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

a. A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação.  

 

SEÇÃO XIV - DO RECURSO 

54. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recorrer. 

55. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

56. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

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

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

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

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
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57. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da Sessão 

Pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar 

o objeto à licitante vencedora. 

58. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

59. O objeto deste Pregão será adjudicado POR ITEM à licitante vencedora, após decididos os 

recursos, quando houver, sujeito à homologação do Diretor do CCA-UFES. 

 

SEÇÃO XVI – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO DIRETOR DO CCA-UFES 

60. Cabem ao Pregoeiro as atribuições dispostas no artigo 11 do Decreto n.º 5.450/2005. 

61. Ao Diretor do CCA cabe: 

a. adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, se houver interposição de 

recurso; 

b. homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão; 

c. anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado; 

d. revogar este Pregão, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse 

público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

62. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da 

documentação. 

63. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

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

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

para fins de classificação e habilitação. 

 

SEÇÃO XVII – DA VALIDADE DO PRODUTO 

64. Caso o produto ofertado tenha prazo de validade determinado pelo fabricante, será recusado pela 

Coordenação das Áreas Experimentais do CCA-UFES se, na data da entrega, houver expirado um 

terço da validade do produto.  

 

SEÇÃO XVIII – DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO 

65. A Administração do CCA-UFES convocará a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, 

para retirada da Nota de Empenho, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, ou a entregará 
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diretamente, sujeito à aceitação da licitante, em igual prazo, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

66. O prazo para a retirada na Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela Administração do CCA-UFES. 

67. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não retirar ou aceitar a Nota de Empenho, no prazo e 

nas Condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para 

assinatura do Contrato, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de 

habilitação. 

 

 

SEÇÃO XIX - DOS ENCARGOS DA UFES 

68. Caberá à UFES: 

a. permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do CCA-UFES para a 

entrega dos produtos adquiridos; 

b. prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo 

representante da licitante vencedora; 

 

SEÇÃO XX – DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA 

69. Caberá à licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento das 

seguintes obrigações: 

a. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 

dependências do CCA-UFES; 

b. responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CCA-

UFES, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do 

material, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo CCA-UFES; 

c. efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo 

de 7 (sete) dias úteis; 

d. comunicar à Administração do CCA-UFES qualquer anormalidade constatada e prestar 

os esclarecimentos solicitados; 

e. manter, durante o período de contratação, o atendimento das condições de habilitação 

exigidas neste Pregão. 

f. Demais obrigações constantes no Termo de Referência – Anexo I. 

70. À licitante vencedora caberá assumir a responsabilidade por: 

a. encargos fiscais e comerciais resultantes da aquisição deste Pregão. 

70. São expressamente vedadas à licitante vencedora: 
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a. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CCA-UFES para 

execução do contrato decorrente deste Pregão; 

b. a veiculação de publicidade acerca deste Pregão, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do CCA-UFES; 

71. A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos sociais, comerciais e 

fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CCA-UFES, nem 

poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CCA-UFES 

 

SEÇÃO XXI - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO 

72. A entrega dos produtos deverá ser de forma integral, em no máximo 30 (trinta) dias após a 

emissão da Nota de Empenho.  

73. A entrega dos produtos deverá ser feita de segunda à sexta-feira das 8h às 11h e das 13h 

às 16h no Almoxarifado Central do CCA-UFES localizado no Alto Universitário, s/n, Centro, 

Alegre-ES, CEP 29500-000. 

74. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CCA-UFES 

designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

75. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 

a. provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para imediata verificação da 

conformidade do material com as especificações do objeto licitado; 

b. definitivamente, em no máximo 15 (quinze) dias contados o recebimento provisório, após 

a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

76. A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) às 

especificações do objeto contratado no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar do recebimento da 

solicitação. 

77. A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) caberá ao Solicitante dos itens ou a 

outro servidor designado para esse fim. 

78. O(s) representante(s) do CCA-UFES anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados. 

79. Serão devolvidos os produtos que ao serem entregues estiverem com um terço da validade 

vencida ou apresentarem sinais de deterioração. 

 

SEÇÃO XXII - DO PAGAMENTO 

80. Após o recebimento definitivo do objeto a licitante vencedora deverá apresentar nota 

fiscal/fatura do produto entregue, em 02 (duas) vias, emitida e entregue ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento. 
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81. O pagamento será efetuado à licitante vencedora no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado 

do recebimento definitivo do (s) produto(s), e dos respectivos documentos comprobatórios, mediante 

ordem bancária creditada em conta corrente da licitante vencedora. 

82. O CCA-UFES poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital. 

83. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das 

situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 

financeira: 

a. comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (CRF), às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede e o junto à Justiça do Trabalho (CNDT); 

b. atestação de conformidade da entrega do(s) material(is); 

c. cumprimento das obrigações assumidas; 

d. manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. 

84. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo 

CCA-UFES, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota 

fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

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

I = 
365

i  I = 
365

6/100
 

I = 0,00016438 

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

 

SECÃO XXIII - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

85. No interesse do CCA-UFES, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado ou 

suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 

n.º 8.666/1993. 

a. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

b. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta seção, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 



 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES 

SERVIÇO DE COMPRAS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00/2009 (SRP) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2015 
  

 
Centro de Ciências Agrárias, Setor de Licitações, Alto Universitário, s/n, Centro, Alegre, CEP 29500-000 
Fone (28) 3552 8963, Fax (28) 3552 8970 

 

12 

SEÇÃO XXIV - DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À LICITANTE 

86. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 

descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do CCA-UFES, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa, a licitante que: 

a. não retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada; 

b. deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

c. apresentar documentação falsa; 

d. ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

e. não mantiver a proposta; 

f. falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto deste Pregão; 

g. comportar-se de modo inidôneo; 

h. fizer declaração falsa; 

i. cometer fraude fiscal. 

87. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação 

quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior.  

88. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, o Fornecedor Beneficiário ficará 

sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração do Órgão emissor do 

pedido, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

a. advertência; 

b. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato a preço da data de abertura 

da proposta, pela recusa injustificada do adjudicatário a entregar o material objeto deste 

edital; 

c. multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso injustificado calculado 

sobre o valor total dos itens não entregues dentro do prazo, até o máximo de 30 (trinta) 

dias; observando o limite de 10% (dez por cento). Atingido tal limite, será considerada 

inexecução total da obrigação assumida e será cancelada unilateralmente a aquisição a 

que se refere este edital, sem prejuízo das demais sanções cominadas cabíveis. “A 

multa moratória será aplicada a partir do 2° ( segundo)  dia da inadimplência, contados 

da data definida para o regular cumprimento das obrigações.” 

d. quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo 
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de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações legais; 

e. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a UFES, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

f. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 

de decorrido o prazo de sansão aplicada com base no inciso anterior;  

g. as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão 

de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

89. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima serão recolhidos pelo inadimplente 

à conta da UFES ou descontados dos pagamentos devidos à Contratada, a critério da 

Administração. 

 

SEÇÃO XXV– DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

90. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa, 

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

ao Ordenador de Despesa do CCA/UFES, neste caso o Diretor, exclusivamente para o endereço 

eletrônico licitacca@gmail.com. 

91. Caberá ao Ordenador de Despesa, junto com o solicitante do material decidirem sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

92. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

93. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao 

Ordenador de Despesa até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão 

Pública, exclusivamente para o endereço eletrônico  licitacca@gmail.com. 

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

endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, por meio do link Acesso livre>Pregões>Agendados, 

para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em 

participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.  

   

SEÇÃO XXVI – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

95. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes 

serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

mailto:licitacca@gmail.com
mailto:licitacca@gmail.com
http://www.comprasnet.gov.br/


 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES 

SERVIÇO DE COMPRAS 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00/2009 (SRP) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2015 
  

 
Centro de Ciências Agrárias, Setor de Licitações, Alto Universitário, s/n, Centro, Alegre, CEP 29500-000 
Fone (28) 3552 8963, Fax (28) 3552 8970 

 

14 

96. As 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 tiverem 

suportado no cumprimento da obrigação assumida. 

97. Este Pregão poderá ter a data de abertura da Sessão Pública transferida, por conveniência 

exclusiva da Administração do CCA-UFES. 

 

SEÇÃO XXVII - DOS ANEXOS 

98. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

a. ANEXO I – Memorial Descritivo. 

 

SEÇÃO XXVIII - DO FORO 

99. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de Vitória, 

Seção Judiciária do Espírito Santo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Alegre, ________________________ de 2015. 

 

 

 

Josevane Carvalho Castro 

Diretor do Centro de Ciências Agrárias da UFES 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

A) OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

A presente licitação tem como objeto a aquisição de material permanente para atender a 

demanda do Projeto de Extensão “Desenvolvimento Capixaba: Organização da 

Sociedade Civil - Rede do Bem” da Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

B) OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Item Descrição Und Qtd 

1 

Armário de aço com 02 portas de abrir, 04 prateleiras internas reguláveis, 
fechadura cilíndrica, confeccionado em chapa de aço 22, c/tratamento 
antiferruginoso, pintura Epoxi pó na cor cinza, medindo aprox. 198 x 90 x 40 cm. 

Und 6 

2 

Quadro Branco confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco 
brilhante, com espessura total de 17mm. Moldura em alumínio anodizado fosco 
com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm., 
sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. 
Medidas: 1,20m X 2,50m. 

Und 1 

3 
Gaveteiro volante com rodízios; 3 gavetas – 1 para pastas suspensas; com 
chave; corpo em aço; fechadura cilíndrica; cor cinza cristal; dimensões 
aproximadas: 65cm x 42cm x 57cm. 

Und 2 

4 
Mesa auxiliar sem gaveta; fabricada em madeira MDP; bordas em PVC flexível; 
Dimensões aproximadas: 75cm x 100cm x 65cm. Und 2 

5 

Cadeira fixa modelo Executiva sem braços de 4 pés tubulares em aço; com o 
assento (47 x 42 cm) e o encosto médio (37 x 44 cm) confeccionados em 
madeira multilaminada anatomicamente - Estofados com espuma injetada de 
alta densidade e revestidos em tecido na cor preta. 

Und 4 

6 

Mesa de escritório  cor Cinza Cristal com 2 Gavetas com chaves; tampo reto 
confeccionado em madeira MDP de 15mm de espessura revestido em ambas as 
faces com laminado melamínico na cor Cinza Cristal com o acabamento das 
bordas com perfil de PVC flexível; pés confeccionados em aço com tratamento 
antiferrugem e pintura eletrostática na cor Cinza Cristal. Dimensões 
aproximadas 120cmx61cmx75cm. 

Und 1 

7 

Quadro de planejamento anual. Confeccionado em laminado melamínico 
(fórmica) branco brilhante, personalizado com vinil adesivo recortado em ploter, 
com espessura total de 17mm. Moldura em alumínio anodizado fosco. 
Dimensões: 120 x 200 cm. 

Und 1 

8 

Quadro de planejamento mensal. Confeccionado em laminado melamínico 
(fórmica) branco brilhante, personalizado com vinil adesivo recortado em ploter, 
com espessura total de 17mm. Moldura em alumínio anodizado fosco. 
Dimensões: 120 x 150 cm. 

Und 1 

9 
Cavalete Flip-Chart de madeira tipo Pinus e painel em Madefibra medindo 89 x 
59 cm, Altura ajustável de 1,80 m. Und 2 
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10 

Banqueta de plástico na cor preto; produzida com polipropileno e aditivos; 
empilhável; 4 pés com conectores de reforço; dimensões 37 x 37 x 46 cm 
(compr. x larg. x alt.). 

Und 10 

 

*** Informamos que existem divergências entre a descrição dos itens divulgada no site 
www.comprasnet.gov.br, que constará nas notas de empenhos a serem emitidos após a 
homologação da licitação e o que consta neste ANEXO. A razão disso são as mudanças 
que foram feitas nos códigos para lançamento no sistema SIASG. Por esse motivo, 
ressaltamos que, em caso de dúvida no momento de lançamento das propostas no 
Comprasnet ou quando da entrega dos produtos no Almoxarifado do CCA, o licitante 
deve sempre considerar a descrição presente neste EDITAL.  
 

C)  PERÍODO DE EXECUÇÃO 

i. A entrega deverá ser feita de forma integral, em no máximo 30 (trinta) dias após a 

emissão da nota de empenho. 

ii. A entrega dos produtos deverá ser feita de segunda à sexta-feira das 8h às 11h e 

das 13h às 16h no Setor do Almoxarifado, Alto Universitário s/n, Alegre - ES. 

iii. A entrega do(s) produto(s) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do 

Almoxarifado, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

iv. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 

a. provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para imediata verificação da 

conformidade do material com as especificações do objeto licitado; 

b. definitivamente, em no máximo 15 (quinze) dias contados o recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação. 

v. A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) às 

especificações do objeto contratado no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar do 

recebimento da solicitação. 

vi. A atestação de conformidade da entrega do(s) produto(s) caberá ao SOLICITANTE ou a 

outro servidor designado para esse fim. 

vii. O(s) representante(s) do CCA-UFES anotará (ão) em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

viii. Serão devolvidos os produtos que ao serem entregues estiverem com um terço da 

validade vencida ou apresentarem sinais de deterioração. 

 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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D) DESCRIÇÃO DO LOCAL DA ENTREGA 

Almoxarifado – CCA-UFES 

Alto Universitário, s/n 

Alegre-ES. 

 

E) RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

Chefe do Almoxarifado do CCA-UFES. 
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