
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
158428

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

SRP Nº 05/2021

O Ins�tuto Federal  do  Espírito  Santo  -  Ifes,  Autarquia  Federal,  vinculada  ao  Ministério  da
Educação, criada pela Lei nº 11.892/08, de 29 de dezembro de 2008, mediante o Pregoeiro
designado  pela  Portaria  DG  nº  027,  de  25  de  janeiro  de  2021,  torna  público  para
conhecimento  dos  interessados  que,  através  do  site  eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br,  realizará  licitação,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS,  na
modalidade  PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do �po  MENOR VALOR, pelo modo de disputa
ABERTO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Norma�va SLTI/
MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 26 de abril,
de 2018, 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°  8.538,  de  06  de  outubro  de  2015,  aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, constantes do Processo Nº 23184.000850/2020-41.

A  sessão  pública  deste  Pregão  Eletrônico  será  aberta  por  comando  do  pregoeiro  com  a
u�lização de sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico,  data e  horário  abaixo
discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

DATA: 01/09/2021

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automa�camente transferida para o primeiro dia
ú�l subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do pregoeiro
em sen�do contrário.

1 – DO OBJETO

1.1 A presente Licitação tem por objeto selecionar propostas, visando a aquisição de nobreak
uso de estações de trabalhos e equipamentos que atendem a rede de dados, câmeras IP para
ampliação  do  sistema  de  videomonitoramento  e  peças  de  reposição  e  atualização  dos
computadores Itautec, conforme especificação e quan�dades constantes no Anexo I – Termo
de Referência, bem como todas exigências dos demais anexos que o integram.

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

1.3 Os itens 1 a 4 serão agrupados por questão de compa�bilidade.

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
con�das neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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1.4 Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste Edital e o descrito no
site  www.comprasnet.gov.br,  no “SIASG” ou na Nota de Empenho,  prevalecerá,  sempre,  a
descrição deste Edital.

2 – DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1.  As  regras  referentes  aos  órgãos  gerenciador  e  par�cipantes,  bem  como  a  eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1  O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do  registro  cadastral  no  SICAF,  que  permite  a
par�cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí�o
www.comprasgovernamentais.gov.br,  por  meio  de  cer�ficado  digital  conferido  pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

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 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome,  assume  como  firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive  os  atos
pra�cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou en�dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir  a exa�dão dos seus dados cadastrais no
SICAF  e  mantê-los  atualizados  junto  aos  órgãos  responsáveis  pela  informação,  devendo
proceder,  imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos  registros  tão  logo  iden�fique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação

4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1 Poderão par�cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a�vidade seja compaNvel com
o  objeto  desta  licitação,  e  que  estejam  com  Credenciamento  regular  no  Sistema  de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/
MP nº 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão u�lizar o cer�ficado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2 Para os  itens 06, 08, 09 e 10, a parMcipação é exclusiva a microempresas e
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006.

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades coopera�vas mencionadas no ar�go 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
para  o  agricultor  familiar,  o  produtor  rural  pessoa  Psica  e  para  o  microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3 Não poderão par�cipar desta licitação os interessados:

4.3.1 proibidos de par�cipar de licitações e celebrar contratos administra�vos, na forma
da legislação vigente;

4.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
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4.3.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administra�va ou judicialmente;

4.3.4 que se enquadrem nas vedações previstas no ar�go 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

4.3.6 en�dades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -  OSCIP,  atuando  nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4  Como condição para  par�cipação no Pregão,  a  licitante assinalará “sim” ou “não”  em
campo próprio do sistema eletrônico, rela�vo às seguintes declarações:

4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no ar�go 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49;

4.4.1.1  nos itens  exclusivos  para  par�cipação  de  microempresas  e  empresas  de
pequeno  porte,  a  assinalação  do  campo  “não”  impedirá  o  prosseguimento  no
certame;

4.4.1.2 nos itens em que a par�cipação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte,  a assinalação do campo “não” apenas produzirá o
efeito  de  o  licitante  não  ter  direito  ao  tratamento  favorecido  previsto  na  Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

4.4.2 que está ciente e concorda com as condições con�das no Edital e seus anexos;

4.4.3  que  cumpre  os  requisitos  para  a  habilitação  definidos  no  Edital  e  que  a  proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4  que  inexistem  fatos  impedi�vos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par�r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do ar�go 7°, XXXIII, da Cons�tuição;

4.4.6  que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da  Instrução
Norma�va SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7 que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Cons�tuição Federal;

4.4.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5 A declaração falsa rela�va ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado
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e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automa�camente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5 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 emi�das pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re�rar ou subs�tuir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para  avaliação  do pregoeiro  e  para  acesso público  após o
encerramento do envio de lances.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1 Valor unitário e total do item;

6.1.2 Marca;

6.1.3 Fabricante;

6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou
de garan�a, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for
o caso;

6.2 Todas as especificações do objeto con�das na proposta vinculam a Contratada.

6.3  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.

6.4  Os  preços  ofertados,  tanto  na  proposta  inicial,  quanto  na  etapa  de  lances,  serão  de
exclusiva  responsabilidade  do  licitante,  não  lhe  assis�ndo  o  direito  de  pleitear  qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando par�ciparem de licitações públicas;

6.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
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devido processo legal,  gerar as  seguintes  consequências:  assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso  IX,  da  Cons�tuição;  ou  condenação  dos  agentes  públicos  responsáveis  e  da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO 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 Também será desclassificada a proposta que iden�fique o licitante.

7.2.2  A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os par�cipantes.

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento defini�vo em
sen�do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 O sistema ordenará automa�camente as propostas classificadas, sendo que somente estas

par�ciparão da fase de lances.

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

licitantes.

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

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item;

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

7.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úl�mo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8 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).

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;

7.10 A etapa  de lances da sessão pública  terá  duração de  dez minutos e,  após isso,  será
prorrogada automa�camente pelo sistema quando houver lance ofertado nos úl�mos dois
minutos do período de duração da sessão pública;

7.11 A prorrogação automá�ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver  lances  enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automa�camente.
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7.13  Encerrada  a  fase  compe��va  sem  que  haja  a  prorrogação  automá�ca  pelo  sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus�ficadamente, admi�r o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a iden�ficação do licitante.

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe��va do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17  Quando  a  desconexão  do  sistema  eletrônico  para  o  pregoeiro  persis�r  por  tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte  e  quatro  horas  da  comunicação  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos  par�cipantes,  no  sí�o
eletrônico u�lizado para divulgação.

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

7.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20 Em relação a itens não exclusivos para par�cipação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe�vada a verificação automá�ca,
junto à Receita Federal, do porte da en�dade empresarial. O sistema iden�ficará em coluna
própria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  par�cipantes,  procedendo  à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar  uma
úl�ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a  comunicação
automá�ca para tanto.

7.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

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

7.26.1 no país;
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7.26.2 por empresas brasileiras;

7.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.27 Persis�ndo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que  seja  ob�da melhor  proposta,  vedada  a  negociação em condições  diferentes  das
previstas neste Edital.

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

7.28.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao úl�mo lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.29 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1  Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  classificada  em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compa�bilidade do preço em relação ao
máximo es�pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

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

8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço  máximo  fixado  (Acórdão  nº  1455/2018  -TCU  -  Plenário),  ou  que  apresentar  preço
manifestamente inexequível.

8.3.1  Considera-se  inexequível  a  proposta  que  apresente  preços  global  ou  unitários
simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompaNveis  com  os  preços  dos  insumos  e
salários de mercado, acrescidos dos respec�vos 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  Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;

8.5  Na  hipótese  de  necessidade  de  suspensão  da  sessão  pública  para  a  realização  de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada  mediante  aviso  prévio  no  sistema  com,  no  mínimo,  vinte  e  quatro  horas  de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
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8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo  de 2 (duas)horas  sob pena de não
aceitação da proposta.

8.6.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita
e jus�ficada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham  as  caracterís�cas  do  material  ofertado,  tais  como  marca,  modelo,  �po,
fabricante  e  procedência,  além  de  outras  informações  per�nentes,  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.

8.6.3 Caso a compa�bilidade com as especificações demandada, 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.

8.6.3.1. 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.

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

8.6.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega,
sem jus�fica�va aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.6.3.4. 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. 

8.6.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados
como protó�pos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.6.3.6. 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.

8.6.3.7.  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.

8.7 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 sua con�nuidade.
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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.

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 ob�do preço melhor.

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

8.10 Nos itens não exclusivos para a par�cipação de microempresas e empresas de pequeno
porte, 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
ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

8.11 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

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  par�cipação,  especialmente  quanto  à  existência  de  sanção  que  impeça  a
par�cipação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;  

b)  Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  man�do  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra�va,
man�do  pelo  Conselho  Nacional  de  Jus�ça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra�vos
-  CADICON,  man�dos  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  -  TCU;  9.1.2  Consulta
Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(h\ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs�tuição das
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
do TCU (h\ps://cer�doesapf.apps.tcu.gov.br/).

9.1.2. A  consulta  aos  cadastros  será  realizada  em  nome  da  empresa  licitante  e
também de seu sócio majoritário, por força do ar�go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prá�ca de ato de improbidade
administra�va, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências  Impedi�vas Indiretas,  o gestor diligenciará para verificar  se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impedi�vas
Indiretas.

9.1.2.2. A tenta�va de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O  licitante  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua
desclassificação.
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9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de par�cipação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação,  pelo  sistema,  da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes  estabelecida  para  aceitação  da  proposta
subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de par�cipação, a habilitação dos licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal  e  trabalhista,  à  qualificação econômica  financeira  e  habilitação  técnica,
conforme o disposto na Instrução Norma�va SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma�va SEGES/
MP nº 03, de 2018 mediante u�lização do sistema, deverá atender às condições exigidas
no  cadastramento  no  SICAF  até  o  terceiro  dia  ú�l  anterior  à  data  prevista  para
recebimento das propostas;

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respec�va documentação atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sí�os eletrônicos oficiais emissores de cer�dões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) cer�dão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto
10.024, de 2019.

9.3  Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando  houver  dúvida  em  relação  à
integridade do documento digital.

9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permi�dos.

9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial,  todos os documentos deverão estar em nome da filial,  exceto aqueles
documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,  forem  emi�dos  somente  em
nome da matriz.

9.6.1  Serão  aceitos  registros  de  CNPJ  de  licitante  matriz  e  filial  com  diferenças  de
números de documentos per�nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8 Habilitação jurídica:

9.8.1  No  caso  de  empresário  individual:  inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas
Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da respec�va sede;
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9.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Cer�ficado da Condição
de  Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará  condicionada  à
verificação da auten�cidade no sí�o www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3  No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de  responsabilidade
limitada - EIRELI:  ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado  na  Junta  Comercial  da  respec�va  sede,  acompanhado  de  documento
comprobatório de seus administradores;

9.8.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz,  no caso de ser o par�cipante sucursal, filial ou
agência;

9.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

9.8.6 No caso de coopera�va: 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 respec�va sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

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

9.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respec�va;

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4  prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  jus�ça  do  trabalho,
mediante a apresentação de cer�dão nega�va ou posi�va com efeito de nega�va, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio d e 1943;

9.9.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, rela�vo ao domicílio ou
sede  do  licitante,  per�nente  ao  seu  ramo  de  a�vidade  e  compaNvel  com  o  objeto
contratual;

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
rela�va à a�vidade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7  caso o licitante seja  considerado isento dos tributos  estaduais  relacionados ao
objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  declaração  da  Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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9.9.8 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal,  mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.

9.10 Qualificação Econômico-Financeira.

9.10.1  cer�dão  nega�va  de  falência  expedida  pelo  distribuidor  da  sede  da  pessoa
jurídica;

9.10.2  balanço patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do úl�mo exercício  social,  já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua subs�tuição 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;

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

9.10.2.2 no caso de empresa cons�tuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial  e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;

9.10.2.3  é  admissível  o  balanço  intermediário,  se  decorrer  de  lei  ou  contrato
social/estatuto social.

9.10.2.4  Caso  o  licitante  seja  coopera�va,  tais  documentos  deverão  ser
acompanhados da úl�ma auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o ar�go
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que
tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3  A  comprovação  da situação financeira  da empresa  será constatada  mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

       AMvo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
      Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

AMvo Total
SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

AMvo Circulante
LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

9.10.4 As empresas 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,  considerados  os  riscos  para  a  Administração,  e,  a  critério  da  autoridade
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competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor
es�mado da contratação ou do item per�nente.

9.11 Qualificação Técnica

9.11.1  Comprovação  de  ap�dão  para  o  fornecimento  de  bens  em  caracterís�cas,
quan�dades  e  prazos  compaNveis  com  o  objeto  desta  licitação,  ou  com  o  item
per�nente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.

9.11.1.1  Para  fins  da  comprovação  de  que  trata  este  subitem,  os  atestados
deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracterís�cas
mínimas:

9.11.1.1.1  Apresentar  atestado  ou declaração de  capacidade  técnica  em
nome  da  licitante,  expedido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado, cujo o item citado neste atestado corresponda tecnicamente de
forma igual ou similar ao item pretendido pela licitante, na forma do ar�go
30,  §40,  da  lei  nº  8.666/93.  O  atestado  deverá  ser  fornecido  em papel
�mbrado,  devidamente  assinado  e  datado  pelo  representante  da
empresa/ins�tuição, contendo o CNPJ da empresa/ins�tuição.

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

9.13 A existência de restrição rela�vamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a  licitante  qualificada  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  seja  declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação

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

9.15 A não-regularização fiscal e trabalhista 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
coopera�va  com alguma restrição na  documentação fiscal  e  trabalhista,  será concedido o
mesmo prazo para regularização.

9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a con�nuidade da
mesma.

9.17 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.
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9.18 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos ar�gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

9.19 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es�ver concorrendo em outro
item,  ficará  obrigado  a  comprovar  os  requisitos  de  habilitação  cumula�vamente,  isto  é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que es�ver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não  havendo  a  comprovação  cumula�va  dos  requisitos  de  habilitação,  a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja re�rada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,  o licitante
será declarado vencedor.

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, da�lografada ou digitada, em uma via, sem
emendas,  rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl�ma 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  con�das  na  proposta,  tais  como  marca,
modelo, �po, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3  Os  preços  deverão  ser  expressos  em  moeda  corrente  nacional,  o  valor  unitário  em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes úl�mos.

10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alterna�vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5  A  proposta  deverá  obedecer  aos  termos  deste  Edital  e  seus  Anexos,  não  sendo
considerada aquela  que não corresponda às  especificações ali  con�das  ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.

10.6  As  propostas  que  contenham  a  descrição  do  objeto,  o  valor  e  os  documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo  de  no  mínimo  trinta  minutos,  para  que  qualquer  licitante  manifeste  a  intenção  de
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recorrer, de forma mo�vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e
por quais mo�vos, em campo próprio do sistema.

11.2  Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempes�vidade  e  a
existência de mo�vação 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 mo�vada do licitante  quanto à  intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3 Uma vez admi�do o recurso, o recorrente terá, a par�r de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
desde  logo,  in�mados  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 insusceNveis de aproveitamento.

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

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização  da  sessão  pública  precedente  ou  em  que  seja  anulada  a  própria  sessão
pública, situação em que serão repe�dos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver  erro  na aceitação do preço melhor  classificado ou quando  o
licitante  declarado  vencedor  não  assinar  o  contrato,  não  re�rar  o  instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º  da  LC  nº  123/2006.  Nessas  hipóteses,  serão  adotados  os  procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

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

12.2.2 A convocação feita por e-mail  ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
con�dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

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  pra�cados,  a  autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1 Será exigida a prestação de garan�a na presente contratação, conforme regras constantes
do Termo de Referência.

____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato – Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2020



15 - DA ATA DE REGSITRO DE PREÇOS

15.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até  10 (dez) dias,
contados a  par�r  da data de sua  convocação,  para assinar  a  Ata de  Registro de Preços /
Contrato,  cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair  do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2 Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços / Contrato, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura,  mediante  correspondência  postal  com  aviso  de  recebimento  (AR)  ou  meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data
de seu recebimento.

15.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços /
Contrato 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.

15.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços / Contrato 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 respec�vas quan�dades, preços registrados e demais
condições.

15.4.1 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;

16 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emi�do instrumento equivalente.

16.2 O adjudicatário terá o prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a par�r da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso  (Nota  de  Empenho/Carta  Contrato/Autorização),  sob  pena  de  decair  do  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1 Alterna�vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en�dade
para  a  assinatura  do  Termo  de  Contrato  ou  aceite  do  instrumento  equivalente,  a
Administração  poderá  encaminhá-lo  para  assinatura  ou  aceite  da  Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, a contar da data de
seu recebimento.

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação jus�ficada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3  O  Aceite  da  Nota  de  Empenho  ou  do  instrumento  equivalente,  emi�da  à  empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1 referida Nota está subs�tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con�das no edital e seus
anexos;
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16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
ar�gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos
nos ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão
no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden�ficar
possível suspensão temporária de par�cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en�dade,
proibição de  contratar  com o Poder  Público,  bem como  ocorrências  impedi�vas  indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma�va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não es�ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.

16.5.2 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  úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6 Na assinatura do contrato ou da ata de Registro de Preços / Contrato, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser man�das
pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de Registro de Preços / Contrato.

16.7  Na  hipótese  de  o  vencedor  da  licitação  não  comprovar  as  condições  de  habilitação
consignadas no edital  ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de Registro de Preços /
Contrato,  a  Administração,  sem prejuízo  da aplicação  das  sanções das demais  cominações
legais  cabíveis  a  esse  licitante,  poderá  convocar  outro  licitante,  respeitada  a  ordem  de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de
Registro de Preços / Contrato.

17 - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1  As  regras  acerca  do  reajustamento  em  sen�do  geral  do  valor  contratual  são  as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

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

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1  As  obrigações  da  Contratante  e  da  Contratada  são  as  estabelecidas  no  Termo  de
Referência.

20 - DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este Edital.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1  Comete  infração  administra�va,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o
licitante/adjudicatário que:

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/re�rar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2 não assinar a ata de Registro de Preços / Contrato, quando cabível;
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21.1.3 apresentar documentação falsa;

21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6 não man�ver a proposta;

21.1.7 cometer fraude fiscal;

21.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

21.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para Registro de Preços / Contrato que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido injus�ficadamente.

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

21.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores  ficará  sujeito,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  às  seguintes
sanções:

21.4.1  Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretarem prejuízos significa�vos ao objeto da contratação;

21.4.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor es�mado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

21.4.3  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  en�dade  ou
unidade administra�va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

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

21.5  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,
enquanto perdurarem os mo�vos 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;

21.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções.

21.7  Se,  durante o  processo de aplicação de penalidade,  se  houver  indícios  de prá�ca  de
infração administra�va �pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra�vo necessárias
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme�das à autoridade competente,
com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual  instauração  de
inves�gação preliminar ou Processo Administra�vo de Responsabilização – PAR.

21.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administra�vas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra�va.

21.9  O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos
administra�vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública  Federal  resultantes  de  ato  lesivo  come�do  por  pessoa  jurídica,  com  ou  sem  a
par�cipação de agente público.
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21.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou En�dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
ar�go 419 do Código Civil.

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

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

21.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.14 As sanções por atos pra�cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

22 - DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1 Após o encerramento da etapa compe��va, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

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

22.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da úl�ma proposta individual
apresentada durante a fase compe��va.

22.4  Esta  ordem  de  classificação  dos  licitantes  registrados  deverá  ser  respeitada  nas
contratações e somente será u�lizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha  seu  registro  cancelado  nas  hipóteses  previstas  nos  ar�gos  20  e  21  do  Decreto  n°
7.892/213.

23 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1  Até  03 (três)  dias  úteis  antes  da  data  designada  para  a  abertura  da  sessão  pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2  A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
compras.ib@ifes.edu.br ou por escrito ao Ins�tuto Federal do Espírito Santo – Campus Iba�ba,
Coordenadoria de Licitações e Compras, Avenida sete de Novembro, 40, Centro, Iba�ba – ES,
CEP 29.295-000.

23.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos,  decidir  sobre a  impugnação  no prazo  de até  dois  dias  úteis  contados da data de
recebimento da impugnação.

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

23.5 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.

23.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02(dois) dias úteis,
contado  da  data  de  recebimento  do  pedido,  e  poderá  requisitar  subsídios  formais  aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

23.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
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23.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser mo�vada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os par�cipantes e a administração.

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

24.2  Não  havendo  expediente  ou  ocorrendo  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização do certame na data marcada, a sessão será automa�camente transferida para o
primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

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

24.4 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.

24.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6 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.

24.7 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.

24.8 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.

24.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante,  desde  que  seja  possível  o  aproveitamento  do  ato,  observado  os  princípios  da
isonomia e do interesse público.

24.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, pelo e-mail  compras.ib@ifes.edu.br, ou pelo
site h\ps://iba�ba.ifes.edu.br/index.php/licitacoes-contratos.

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

a) Anexo I – Termo de Referência;

b) Anexo II – Modelo de Proposta;

c) Anexo III – Minuta de Ata de Registro de Preços;

d) Anexo IV – Modelo de Ordem de Fornecimento.

e) Anexo V – Encarte A – Quan�ta�vos e Valores Es�mados;

f) Anexo VI – Encarte B – Local de Execução dos Serviços;

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental;

h) Anexo VIII – Termo de Re�rada de Edital;

____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato – Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2020



Iba�ba/ES, 19 de agosto de 2021.

Eglon Rhuan Salazar Guimarães

DIRETOR GERAL
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA
158428

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Aquisição de peças de reposição e atualização dos computadores Itautec que temos
no campus; aquisição de nobreak para uso de estações de trabalhos e equipamentos
que atendem a rede de dados; e aquisição de câmeras para ampliação do sistema de
videomonitoramento,  conforme  condições,  quan$dades  e  exigências  estabelecidas  neste
instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.

1

Placa-mãe ATX ou Micro ATX com as seguintes caracterís$cas 
mínimas:
- Socket Intel LGA 1151 ou AMD AM4;
- Dois slots para DDR4 com dual channel;
- Suporte a 32gb de memória RAM;
- Um conector VGA ou DVI;
- Um conector HDMI;
- Um slot PCI Express x16;
- Três conectores SATA III;
- Um conector LAN 10/100/1000 mbps;
- Dois conectores USB 3.0 (traseiro);
- Dois conectores USB 3.0 (frontal);
- Dois conectores USB 2.0 (traseiro);
- Conectores de áudio de entrada e saída; independentes (traseiro);
- Conectores de áudio de entrada e saída independentes (frontal);
- Garan$a de 1(um) ano.

Unidade 390

2

Processador com as seguintes caracterís$cas mínimas:
- Intel i5 de 9ª geração ou Ryzen 5 de 3ª geração;
- CompaGvel com o socket da placa-mãe orçada no item 1;
- Com processamento de vídeo integrado;
- Com cooler adequado para o processador;
- Garan$a de 1(um) ano;
- Modelo de referência: Intel i5-9400 ou AMD Ryzen 5 3400G.

Unidade 390

3
Memória RAM DDR4, para desktop, mínimo 8gb, 2400mhz, 
compaGvel com a placa-mãe orçada no item 1;
- Garan$a de 1(um) ano.

Unidade 430

4 Fonte ATX compaGvel com Desktop Itautec ST 4271
Potência nominal mínima: 250 WaKs.
Conectores de alimentação da placa-mãe:

Unidade 180
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ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.

01 Conector ATX de 24 pinos com comprimento mínimo de 300 mm;
01 Conector ATX12V com comprimento mínimo de 590 mm;
04 Conectores de alimentação SATA: divididos em 02 cabos;
Tensão de entrada 100-240V, 50-60Hz automá$ca;
Tensões e correntes de saída:
+12V x 17,8A;
+5V x 15,0A;
+3,3V x 7,0A;
-12V x 0,5A;
- Medidas aproximadas: 175 mm (compr.) x 85 mm (larg.) x 65 mm 
(alt.);
- Garan$a de 1(um) ano;
Modelo de referência: H250ED-00.

5

Nobreak senoidak 1500VA com as seguintes caracterís$cas:
- Nobreak intera$vo senoidal puro;
- Saída para comunicação e gerenciamento USB;
- Tomadas de saída NBR 14136;
- Modelo bivolt automá$co: entrada 115-127/220V~ com saída 
115V~;
- Possui duas baterias internas de chumbo-acido (VRLA) 12v/7-9A;
- Engate para baterias externa;
- Indicação visual do uso de baterias e rede eletrica;
- Indicado para uso em servidores e equipamentos sensíveis de 
redes de computadores;
- Garan$a de 1(um) ano;
- Modelos de referencias: Intelbras SNB 1500 Bivolt, Manager III 
Senoidal 1500VA 

Unidade 63

6

Nobreak 700VA com as seguintes caracterís$cas:
- Nobreak intera$vo senoidal puro ou por aproximação;
- Tomadas de saída NBR 14136;
- Modelo bivolt automá$co: entrada 115-127/220V~ com saída 
115V~;
- Possui duas baterias internas de chumbo-acido (VRLA) 12v/7-9A;
- Indicação visual do uso de baterias e rede elétrica;
- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a 
atuação precisa do equipamento;
- Indicado para uso em  estações de trabalho e outros equipamentos
de eletrônicos;
- Garan$a de 1(um) ano;
- Modelos de referencias: Intelbras SNB 700 Bivolt, SMS Net 4+

Unidade 115

7 Câmera IP para videomonitoramento
- Sensor de imagem: 1/2.7” 2MP Progressive CMOS;
- Obturador eletrônico: Automá$co / Manual(1/3s ~ 1/100000s);
- Relação sinal-ruído: >50 dB;
- Sensibilidade: 0.005Lux@F1.6;
- Tipo de lente: Fixa;
- Distância focal: 2.8 mm;
- Abertura máxima: F1.6;
- Ângulo de visão: Horizontal: 106º Ver$cal: 54º;
- Comprimento de onda LED IR: 850 nm;
- Alcance do infravermelho: 30 metros;
- Formato de vídeo: NTSC;
- Compressão de vídeo: H.265/H.264/H.264B/MJPEG;
- Quan$dade de streams: 2 streams;

Unidade 150
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ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.

- Resolução: 2MP 1080p(1920× 1080);
- Taxa de frames: 1 a 25 fps;
- Controle de taxa de bits: CBR / VBR;
- Taxa de bits: H.264: 32kbps a 6144kbps H.265: 32kbps a 6144kbps 
MJPEG: 120kbps a 6144kbps;
- Modos de vídeo: Automá$co/ Colorido/ Preto e Branco;
- Controle de ganho: Automá$co/Manual;
- Compensação de luz de fundo: BLC/ DWDR(60dB)/  HLC;
- Balanço do branco: Automá$co/ Natural/ Externo/ Exterior/ 
Manual/ Personalizado;
- Função espelho: Sim;
- Rotação de imagem: 0º/90º/180º/270º;
- Interface de rede: 1 RJ-45 (10/100Base-T);
- Protocolos: 
802.1x/ARP/Bonjour/DDNS/DHCP/DNS/FTP/HTTP/HTTPS/ICMP/IGM
P/IPv4/IPv6/Mul$cast/NTP/Onvif (S e 
T)/PPPoE/QoS/RTCP/RTMP/RTP/RTSP/SMTP/TCP/UDP/UPnP;
- Armazenamento: Entrada para cartão micro-SD de até 256 GB e 
FTP;
- Navegadores: IE® , Chrome® , Firefox®;
- Aplicações e monitoramento: Interface Web;
- Alimentação: 12 Vdc (P4 fêmea)/PoE;
- Proteção contra surto elétrico: 15 kV;
- Nível de proteção: IP67;
- Material do case: Metal;
- Cer$ficados: UL/ FCC/CE;
- Garan$a de 1(um) ano;
- Modelo de referência: Intelbras VIP 3230 B SL.

8

Nobreak senoidak 1500VA com as seguintes caracterís$cas:
- Nobreak intera$vo senoidal puro;
- Saída para comunicação e gerenciamento USB;
- Tomadas de saída NBR 14136;
- Modelo bivolt automá$co: entrada 115-127/220V~ com saída 
115V~;
- Possui duas baterias internas de chumbo-acido (VRLA) 12v/7-9A;
- Engate para baterias externa;
- Indicação visual do uso de baterias e rede eletrica;
- Indicado para uso em servidores e equipamentos sensíveis de 
redes de computadores;
- Garan$a de 1(um) ano;
- Modelos de referencias: Intelbras SNB 1500 Bivolt, Manager III 
Senoidal 1500VA 

Unidade 25

9 Nobreak 700VA com as seguintes caracterís$cas:
- Nobreak intera$vo senoidal puro ou por aproximação;
- Tomadas de saída NBR 14136;
- Modelo bivolt automá$co: entrada 115-127/220V~ com saída 
115V~;
- Possui duas baterias internas de chumbo-acido (VRLA) 12v/7-9A;
- Indicação visual do uso de baterias e rede elétrica;
- True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a 
atuação precisa do equipamento;
- Indicado para uso em  estações de trabalho e outros equipamentos
de eletrônicos;
- Garan$a de 1(um) ano;
- Modelos de referencias: Intelbras SNB 700 Bivolt, SMS Net 4+

Unidade 60
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ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD.

10

Câmera IP para videomonitoramento
- Sensor de imagem: 1/2.7” 2MP Progressive CMOS;
- Obturador eletrônico: Automá$co / Manual(1/3s ~ 1/100000s);
- Relação sinal-ruído: >50 dB;
- Sensibilidade: 0.005Lux@F1.6;
- Tipo de lente: Fixa;
- Distância focal: 2.8 mm;
- Abertura máxima: F1.6;
- Ângulo de visão: Horizontal: 106º Ver$cal: 54º;
- Comprimento de onda LED IR: 850 nm;
- Alcance do infravermelho: 30 metros;
- Formato de vídeo: NTSC;
- Compressão de vídeo: H.265/H.264/H.264B/MJPEG;
- Quan$dade de streams: 2 streams;
- Resolução: 2MP 1080p(1920× 1080);
- Taxa de frames: 1 a 25 fps;
- Controle de taxa de bits: CBR / VBR;
- Taxa de bits: H.264: 32kbps a 6144kbps H.265: 32kbps a 6144kbps 
MJPEG: 120kbps a 6144kbps;
- Modos de vídeo: Automá$co/ Colorido/ Preto e Branco;
- Controle de ganho: Automá$co/Manual;
- Compensação de luz de fundo: BLC/ DWDR(60dB)/  HLC;
- Balanço do branco: Automá$co/ Natural/ Externo/ Exterior/ 
Manual/ Personalizado;
- Função espelho: Sim;
- Rotação de imagem: 0º/90º/180º/270º;
- Interface de rede: 1 RJ-45 (10/100Base-T);
- Protocolos: 
802.1x/ARP/Bonjour/DDNS/DHCP/DNS/FTP/HTTP/HTTPS/ICMP/IGM
P/IPv4/IPv6/Mul$cast/NTP/Onvif (S e 
T)/PPPoE/QoS/RTCP/RTMP/RTP/RTSP/SMTP/TCP/UDP/UPnP;
- Armazenamento: Entrada para cartão micro-SD de até 256 GB e 
FTP;
- Navegadores: IE® , Chrome® , Firefox®;
- Aplicações e monitoramento: Interface Web;
- Alimentação: 12 Vdc (P4 fêmea)/PoE;
- Proteção contra surto elétrico: 15 kV;
- Nível de proteção: IP67;
- Material do case: Metal;
- Cer$ficados: UL/ FCC/CE;
- Garan$a de 1(um) ano;
- Modelo de referência: Intelbras VIP 3230 B SL.

Unidade 20

1.1.1.  Es$ma$vas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e
en$dade(s) par$cipante(s).

ÓRGÃO GERENCIADOR: IFES CAMPUS IBATIBA (158428)

R. Sete de Novembro, 40 - Centro, Iba$ba - ES, 29395-000

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

1 Placa-mãe ATX ou Micro ATX... Unidade 110
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2 Processador... Unidade 110

3 Memória RAM DDR4, para desktop... Unidade 110

4 Fonte ATX compaGvel com desktop... Unidade 40

5 Nobreak Senoidal 1500VA... Unidade 10

6 Nobreak 700VA... Unidade 20

7 Câmera IP para videomonitoramento... Unidade 20

ÓRGÃO PARTICIPANTE: IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA (158422)

Rua Miguel Curry Carneiro, 799 - Santa Luzia - ES-381, Nova Venécia - ES, 29830-000

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

1 Placa-mãe ATX ou Micro ATX... Unidade 40

2 Processador... Unidade 40

3 Memória RAM DDR4, para desktop... Unidade 80

4 Fonte ATX compaGvel com desktop... Unidade 40

5 Nobreak Senoidal 1500VA... Unidade 10

7 Câmera IP para videomonitoramento... Unidade 40

ÓRGÃO PARTICIPANTE: IFES CAMPUS SÃO MATEUS (158423)

Rodovia BR Norte Km 58 - R. São Mateus, 101 - Litorâneo, São Mateus - ES, 29932-540

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

5 Nobreak Senoidal 1500VA... Unidade 10

6 Nobreak 700VA... Unidade 15

7 Câmera IP para videomonitoramento... Unidade 10

ÓRGÃO PARTICIPANTE: IFES CAMPUS ARACRUZ (158419)

Av. Morobá, 248 - Conj. Moroba, Aracruz - ES, 29192-733

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

7 Câmera IP para videomonitoramento... Unidade 20

8 Nobreak Senoidal 1500VA... Unidade 20

9 Nobreak 700VA... Unidade 40
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ÓRGÃO PARTICIPANTE: IFES CAMPUS PIÚMA (158892)

Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Praia Doce, Piúma - ES, 29285-000

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

1 Placa-mãe ATX ou Micro ATX... Unidade 30

2 Processador... Unidade 30

3 Memória RAM DDR4, para desktop... Unidade 30

4 Fonte ATX compaGvel com desktop... Unidade 10

5 Nobreak Senoidal 1500VA... Unidade 15

6 Nobreak 700VA... Unidade 10

7 Câmera IP para videomonitoramento... Unidade 50

ÓRGÃO PARTICIPANTE: IFES CAMPUS VILA VELHA (158427)

Av. Ministro Salgado Filho, 1000 - Soteco, Vila Velha - ES, 29106-010

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

1 Placa-mãe ATX ou Micro ATX... Unidade 60

2 Processador... Unidade 60

3 Memória RAM DDR4, para desktop... Unidade 60

4 Fonte ATX compaGvel com desktop... Unidade 30

6 Processador... Unidade 5

8 Nobreak Senoidal 1500VA... Unidade 5

ÓRGÃO PARTICIPANTE: HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (250104)

Avenida Menezes Cortes, 3245 – Freguesia – Jacarepaguá, 22.745-130

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

1 Placa-mãe ATX ou Micro ATX... Unidade 150

2 Processador... Unidade 150

3 Memória RAM DDR4, para desktop... Unidade 150

4 Fonte ATX compaGvel com desktop... Unidade 60

5 Nobreak Senoidal 1500VA... Unidade 8

6 Nobreak 700VA... Unidade 50

____________________________________________________________________
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Termo de Contrato – Modelo para Pregão Eletrônico – Compras
Atualização: Julho/2020



ÓRGÃO PARTICIPANTE: IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO (158886)

R. Dep. Coelho Rodrigues, 218, Barra de São Francisco - ES, 29800-000

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

5 Nobreak Senoidal 1500VA... Unidade 10

6 Nobreak 700VA... Unidade 15

7 Câmera IP para videomonitoramento... Unidade 10

ÓRGÃO PARTICIPANTE: IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO (158885)

Estrada Guilherme João Frederico Kruger, Caramuru, CEP 29.645-000, Santa Maria de Je$bá/ES

ITEM DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
TOTAL

9 Nobreak 700VA... Unidade 20

10 Câmera IP para videomonitoramento... Unidade 20

1.2. Para os itens 05 a 10, a par$cipação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, conforme preceitua o art. 15, §
3º, inc. III, da Lei nº 8.666/93, a contar da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A solicitação se jus$fica em função da necessidade de manter o parque de computadores
funcionando  com  a  configuração  necessária  para  atender  as  demandas  do  ensino;  da
necessidade de preservar os equipamentos em situações de picos, sobretensões e manter o
funcionamento  da  rede  de  dados  e  computadores  tempo  suficiente  para  garan$r  que  os
trabalhos executados no momento de  falta  de energia  sejam salvos;  e  da necessidade  de
ampliar a área de cobertura do serviço de videomonitoramento.

2.2 Será formado um único grupo com os itens de 1 a 4, pois trabalham conectados e
dependem de compaDbilidade.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 A natureza do objeto a ser contratado é comum 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 10 (dez) dias, contados do(a) recebimento da nota de
empenho, no seguinte endereço Avenida Sete de Novembro, nº40, Centro,  Iba$ba, Espírito
Santo, CEP 29.395-000.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (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.

4.3.  Os bens poderão ser rejeitados,  no todo ou em parte,  quando em desacordo com as
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especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser subs$tuídos
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da no$ficação da contratada, às suas custas, sem prejuízo
da aplicação das penalidades.

4.4.  Os  bens  serão  recebidos  defini$vamente  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  do
recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quan$dade  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
defini$vo no dia do esgotamento do prazo.

4.5.  O  recebimento  provisório  ou  defini$vo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

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

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

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja subs$tuído, 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.

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  Termo  de  Referência  e  seus  anexos,  acompanhado  da
respec$va nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de garan$a 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
ar$gos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. subs$tuir,  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 mo$vos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;
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6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compa$bilidade 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 admi$da a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA 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 man$das as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
con$nuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

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

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta
e  seis  mil  reais)  será  confiado  a uma comissão de,  no mínimo,  3  (três)  membros,
designados pela autoridade competente.

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

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

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a par$r do
recebimento da Nota Fiscal  ou Fatura,  através  de ordem bancária,  para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.

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

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal  ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso  ao  referido  Sistema,  mediante  consulta  aos  sí$os  eletrônicos  oficiais  ou  à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3.1. Constatando-se,  junto ao SICAF,  a situação de  irregularidade do fornecedor
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contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Norma$va nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4.  Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  ou  dos  documentos  per$nentes  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.

10.5.  Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em que  constar  como  emi$da  a  ordem
bancária para pagamento.

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

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

10.8.  Previamente à  emissão  de  nota  de  empenho  e  a  cada  pagamento,  a  Administração
deverá  realizar  consulta  ao  SICAF  para  iden$ficar  possível  suspensão  temporária  de
par$cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en$dade, proibição de contratar com o Poder
Público,  bem como ocorrências  impedi$vas indiretas,  observado o  disposto  no art.  29,  da
Instrução Norma$va nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. 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 per$nentes e necessários para garan$r o recebimento de
seus créditos.  

10.10.  Persis$ndo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à
rescisão  contratual  nos  autos  do  processo  administra$vo  correspondente,  assegurada  à
contratada a ampla defesa. 

10.11. Havendo a efe$va 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.  

10.11.1.  Será rescindido o contrato  em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por mo$vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público  de  alta  relevância,  devidamente  jus$ficado,  em qualquer  caso,  pela  máxima
autoridade da contratante.

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

10.12.1. 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.

10.13. 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 efe$vo adimplemento da
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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 efe$vo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                            365

11. REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infração administra$va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decor-
rência da contratação;

12.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

12.1.5 cometer fraude fiscal;

12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1 Advertência,  por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem preju-
ízos significa$vos para a Contratante;

12.2.2 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecu-
ção total do objeto;

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

12.2.4 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en$dade ou unida-
de administra$va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos; 

12.2.5 impedimento de licitar e contratar com órgãos e en$dades da União com o conse-
quente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

12.2.5.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração admi-
nistra$va no subitem 16.1 deste Termo de Referência.

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

12.3 As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.4, 16.2.5 e 16.2.6 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

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

12.4.1 tenham sofrido condenação defini$va por pra$car, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2 tenham pra$cado atos ilícitos visando a frustrar os obje$vos da licitação;

12.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em vir-
tude de atos ilícitos pra$cados.

12.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra$-
vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedi-
mento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a se-
rem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan$a, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida A$va da União e cobrados judicialmente.

12.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autorida-
de competente.

12.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou En$dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
ar$go 419 do Código Civil.

12.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educa$vo da pena, bem como o dano causado à Administra-
ção, observado o princípio da proporcionalidade.

12.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá$ca
de infração administra$va $pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como
ato  lesivo  à  administração  pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo
administra$vo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
reme$das  à  autoridade  competente,  com despacho  fundamentado,  para  ciência  e
decisão  sobre  a  eventual  instauração  de  inves$gação  preliminar  ou  Processo
Administra$vo de Responsabilização - PAR. 

12.10  A  apuração  e  o  julgamento  das  demais  infrações  administra$vas  não
consideradas  como  ato  lesivo  à  Administração  Pública  nacional  ou  estrangeira  nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administra$va.

12.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administra$vos  específicos  para  apuração  da  ocorrência  de  danos  e  prejuízos  à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo come$do por pessoa jurídica,
com ou sem a par$cipação de agente público. 

12.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

13.1.  O custo  es$mado  da  contratação  é  de  R$ 1.448.339,13 (um  milhão  quatrocentos  e
quarenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e treze centavos).

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1  Quaisquer no$ficações, encaminhamento de documentos e/ou esclarecimentos devem
ser des$nados ao CAMPUS IBATIBA;

Iba$ba/ES, 19 de agosto de 2021.

__________________________________
ADAUCY MENEGATTI LEMOS JUNIOR

Coordenador de Tecnologia da Informação
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO 
CAMPUS IBATIBA 

158428 

 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 

Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº XX/2020 

 

Ao Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Ibatiba.  

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos produtos abaixo 
relacionados, nos termos do Edital e Anexos. 

   

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

       

       

Valor Global R$ 

Valor global por extenso: 

 

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da licitação. 

O prazo de entrega será de acordo com o estipulado no Anexo I - Termo de Referência. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo 
de Referência. 

Declaramos que responderemos, mesmo após o recebimento definitivo, pela detecção ou 
descobrimento de defeitos ocultos, promovendo a sua reparação. 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte 
técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre 
gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e 



deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo 
determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para 
fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados: 

Dados da Empresa: 

•  Razão Social: 

•  CNPJ: 

•  Endereço: 

•  Cidade/UF: 

•  CEP:  

•  Tel./Fax: 

•  E-mail: 

•  Banco: 

•  Agência:  

•  Conta: 

•  Optante pelo SIMPLES: Sim(  )  Não (  ) 
 

Dados do Representante Legal da Empresa: 

•  Nome: 

•  Endereço: 

•  CEP: 

•  Cidade/UF: 

•  CPF: 

•  RG/Órgão Expedidor: 

•  Cargo/Função: 

•  E-mail: 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO 

CAMPUS IBATIBA 

158428 

 

ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

   nº XX/20XX      

 

O Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Ibatiba, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da 
Educação, criada pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, localizada à Avenida Sete de No-
vembro, nº 40, Município de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, CEP 29.395-000, CNPJ nº 
10.838.653/0011-70, UASG Nº 158428, Órgão Gerenciador, neste ato representado pelo Diretor-Geral 
________________, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) à __________________________, 
Bairro _________________, Município ____________________, Estado do Espírito Santo, CEP 
__________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________, e do CPF nº ____________, 
designado(a) pela Portaria nº ________________ publicada no D.O.U de ____________, consideran-
do o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PRE-
ÇOS nº XX/20XX, processo administrativo n.º 23184.000XXX/20XX-XX, RESOLVE registrar os preços 
da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na 
quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 A presente Ata tem por objeto XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, especificados no Termo de Referência, 
anexo I do edital de Pregão nº XX/20XX, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

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

TEM 

EMPRESA 
CNPJ 

ENDEREÇO 
TELEFONE EMAIL 
REPRESENTANTE 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID QUANTIDADE 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

       

Valor Total       

 

 



Ata de Registro de Preços nº XX/20XX – Ifes Campus Ibatiba – UASG: 158428 – Processo nº 23184.000XXX/20XX-XX  2 

CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO PARTICIPANTE 

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

Item nº Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, não podendo ser prorrogada. 

CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO 

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 pre-
ços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administra-
ção promover as negociações junto ao fornecedor. 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo super-
veniente, 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 pedi
 do 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 ad ministra-
tivos, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formaliza-
do 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 ca-
so fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justi-
ficados: 

 5.9.1. Por razão de interesse público; ou 

 5.9.2. A pedido do fornecedor.  

CLÁSULA SEXTA – CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, 
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajus-
te, 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. 

 

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Instituto Federal 
do Espirito Santo e do Fornecedor Beneficiário indicado acima. 

 

Ibatiba-ES, XX de XXXXXXXXXX de 20XX. 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – 
CAMPUS IBATIBA 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Diretor-Geral 

 
Testemunhas: 

 
 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Representante 

CI:  
CPF:  

Sócio Proprietário 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF 
RG 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF 
RG 
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ANEXO IV 

MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO 

 

 
Ibatiba,  XX de XXXXX de 20XX. 

Processo Nº.23184.000XXX/20XX-XX 

Pregão Nº . XX/20XX 

 

Assunto: AQUISIÇÃO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

À Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Em decorrência do processo Licitatório Nº. XX/20XX Modalidade Pregão Eletrônico para Registro 
de Preço, o qual foi gerenciado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Espírito Santo – Campus Ibatiba, UASG  (158428), para Fornecimento de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tipo Menor Preço por ITEM, no qual essa empresa foi 
adjudicada como vencedora, remetemos, em anexo, a(s) Nota(s) de Empenho nº 
XXXXXXXXXXXX, e, na forma do art. 62, da Lei n. 8.666/93, que faculta a substituição do Contrato 
por outro instrumento hábil, estamos encaminhando o presente documento, relativo à aquisição 
em epígrafe. 

Consoante Edital Convocatório, e detalhado na proposta de V.Sa., a entrega do(s) material(ais) 
deverá ser efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento desta e da 
Nota de Empenho. 

Os materiais deverão ser entregues em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, no 
XXXXXXXXXX, localizado na XXXXXXXXXXX, N°XX, XXXXXXX, CEP:XXXXXXXX, XXXXXXXXXX-ES, 
Contado a partir da emissão e recebimento da Nota de Empenho, observando à perfeição dos 
materiais, bem como as quantidades, conforme especificações do objeto. 

Cumpre-nos informar que antes da efetivação do pagamento e, na forma prevista na legislação 
e no Edital convocatório, o aludido pagamento só será efetuado mediante atestado 
comprobatório da entrega do(s) material(s), bem como, consulta "on line", da situação cadastral 
dessa Empresa, ficando o referido pagamento suspenso, no caso de haver alguma pendência no 



SICAF. O prazo para pagamento será de até 30 (dez) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.  

Para controle de V.Sa., informamos ainda que, pela legislação vigente, caso ocorra atraso na 
entrega de qualquer dos itens de fornecimento, a licitante vencedora estará sujeita, 
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ao pagamento de multa de mora de 
2% (dois por cento) ao dia, por atraso injustificado na execução do conteúdo da Autorização de 
Fornecimento, calculada sobre o valor do material não fornecido, até o limite de 10 (dez) dias, a 
ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial. 

Na hipótese da multa atingir o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do 
fornecimento, o órgão contratante poderá proceder a rescisão unilateral deste instrumento, 
hipótese em que o FORNECEDOR também se sujeitará às sanções administrativas previstas no 
Edital e no Estatuto das Licitações. 

Informamos ainda a V.Sa., que a inobservância aos prazos e obrigações estipulados no Edital do 
Pregão Eletrônico nº 04.2019 implicará as penalidades previstas no art. 49 do decreto nº 
10.024/2019, art. 7 da lei n. 10.520/2002 e  art. 87, e seus parágrafos, da Lei n. 8.666/93. 

Fazem parte integrante desta Autorização de Fornecimento, independentemente de transcrição, 
o edital do Pregão Eletrônico SRP N° 04.2019, a proposta da contratada, o Termo de Referência 
e a Ata de Registro de Preços.  Em caso de conflito entre as estipulações ou condições constantes 
deste instrumento e do edital com as da proposta, fica desde logo estabelecido que prevalecerão 
sempre aquelas contidas no Edital. 

Finalmente, informamos que a contratação deverá ser cumprida em estrita observância à Lei nº. 
8.666/93 e suas alterações, devendo V.Sa. a pôr o "De acordo", na cópia deste expediente, o qual 
deverá ser devolvido a este Instituto, para ulteriores providências, por meio do e-mail 
XXXXXX.XX@ifes.edu.br. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Autoridade Competente 

Função 

 

 

De acordo 

 

Em: ......../........./......... 

 

___________________________ 

Representante legal da Empresa 
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ITEM DESCRIÇÃO UND
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1 Placa-mãe ATX ou Micro ATX... UNID 110 40 30 60 150

2 Processador... UNID 110 40 30 60 150

3 Memória RAM DDR4, para desktop... UNID 110 80 30 60 150

4 Fonte ATX compatível com desktop... UNID 40 40 10 30 60

5 Nobreak Senoidal 1500VA... UNID 10 10 10 15 10 8

6 Nobreak 700VA... UNID 20 15 10 15 5 50

7 Câmera IP para videomonitoramento... UNID 20 20 10 40 50 10

8 Nobreak Senoidal 1500VA...                  UNID 20 5

9 UNID 40 20

10 Câmera IP para videomonitoramento... UNID 20

IB
A

TI
B

A
 

(G
ER

EN
C

IA
D

O
R

)

H
O

S
P

. 
F

E
D

. 
C

A
R

D
O

S
O

 F
O

N
T

E
S

Nobreak 700VA...                                       
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ANEXO V - ENCARTE A - PARTICIPANTES, QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS - PREGÃO 01.2021

390 R$ 648,15 R$ 252.778,50

390 R$ 1.540,63 R$ 600.845,70

430 R$ 356,28 R$ 153.200,40

180 R$ 321,69 R$ 57.904,20

63 R$ 2.195,11 R$ 138.291,93

115 R$ 487,53 R$ 56.065,95

150 R$ 618,37 R$ 92.755,50

25 R$ 2.195,11 R$ 54.877,75

60 R$ 487,53 R$ 29.251,80

20 R$ 618,37 R$ 12.367,40

VALOR ESTIMADO

R$ 1.448.339,13

QUANT. 
TOTAIS

 VALOR UNITARIO 
ESTIMADO 

VALORES TOTAIS 
ESTIMADOS POR ITEM
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ANEXO VI  
 

ENCARTE B – ÓRGÃOS PARTICIPANTES, LOCAIS DE ENTREGA E EXECUÇÃO 

CAMPUS UASG ENDEREÇO TELEFONE 

ARACRUZ 158419 Av. Morobá, 248 - Conj. Moroba, Aracruz - ES, 29192-733 (27) 3256-0958 

BARRA DE SÃO 
FRANCISCO 

158896 
R. Dep. Coelho Rodrigues, 218, Barra de São Francisco - ES, 

29800-000 
(27) 3756-5536 

IBATIBA 158428 R. Sete de Novembro, 40 - Centro, Ibatiba - ES, 29395-000 (28) 3543-1335 

NOVA VENÉCIA 158422 
Rua Miguel Curry Carneiro, 799 - Santa Luzia - ES-381, Nova 

Venécia - ES, 29830-000 
(27) 3752-4300 

PIÚMA 158892 
Rua Augusto Costa de Oliveira, 660, Praia Doce, Piúma - ES, 

29285-000 
(28) 3520-3205 

SÃO MATEUS 158423 
Rodovia BR Norte Km 58 - R. São Mateus, 101 - Litorâneo, 

São Mateus - ES, 29932-540 
(27) 3767-7000 

VILA VELHA 158427 
Av. Min. Salgado Filho, 1000 - Soteco, Vila Velha - ES, 29106-

010 
(27) 3149-0700 

HOSPITAL FEDERAL 
CARDOSO FONTES 

250104 
Avenida Menezes Cortes, 3245 – Freguesia – 

Jacarepaguá/RJ, 22.745-130 
(21) 3392-7017 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° XX/20XX 

PROPONENTE:_________________________  

ENDEREÇO:___________________________  

CNPJ:_____________________FONE/FAX:(0xx)____________  

 

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico SRP nº XX/2020, instaurado pelo Instituto Federal 
do Espírito Santo – Campus Ibatiba, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e 
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.  

 

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos 
órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do 
cumprimento integral ao que estabelece o art. 5º e seus incisos, da Instrução Normativa nº 01, 
de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do 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 atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 06, de  15 
de março de 2013, do IBAMA.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 

_______de______________de 20XX.  

 

Nome:  
RG/CPF:  
Cargo:  
 



 

   1 
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ANEXO VIII 

TERMO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XX/20XX - UASG 158428 

Processo nº. 23184.000XXX/20XX-XX 

 

Senhor Licitante, 

visando comunicação futura entre o Ifes – Campus Ibatiba e sua empresa, solicitamos preencher o 

recibo de retirada do edital e remetê-lo digitalizado ao Setor de Compras por meio de correio 

eletrônico, através do endereço  compras.ib@ifes.edu.br. A não remessa do recibo exime-nos da 

comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 

quaisquer informações adicionais, através de contato direto. Qualquer ocorrência, alteração, 

retificação deverão ser acompanhadas pelos interessados via sistema Comprasnet. 

 

Razão Social:_________________________________________________________ 

CNPJ Nº _____________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

E-mail:________________________________   Celular________________________________ 

Cidade:________________________________   Estado:________________________________ 

Telefone:______________________________    Fax:__________________________________ 

Pessoa para contato: __________________________________________________  

                                                                                                                          

Recebemos, através do acesso à página www.comprasgovernamentais.gov.br  nesta data, cópia do

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

(Cidade) _______________, ____ de _________ de 2020. 

 

                                                     ____________________________ 

.                                                                      Assinatura 
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