
MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 03/2022
Processo Administrativo Nº 63171.000428/2022-24

UASG 785600

Torna-se público que a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, por meio
de seu pregoeiro e equipe de apoio, sediada na Av.  Marinheiro Max Schramm, n° 3028,
Estreito,  Florianópolis,  SC,  realizará  licitação,  para  registro  de  preços,  na  modalidade
PREGÃO,  na forma ELETRÔNICA,  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, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01,
de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018,
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, da Lei nº 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto nº 7.174, de 12 de
maio de 2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 13/06/2022
Horário: 09h30 - Horário de Brasília
Local: Portal de Compras do Governo Federal –  https://www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição
de  material  de  informática  para  a  Escola  de  Aprendizes-Marinheiros  de  Santa  Catarina,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Considerando  os  pressupostos  legais  do  Decreto  nº  10.024/2019,  e  de  modo  a
resguardar  a  ampla  segurança,  transparência  e  isonomia  entre  os  licitantes,  todos  os
procedimentos inerentes aos certames licitatórios da EAMSC serão realizados unicamente
por  meio eletrônico,  sendo que nenhum tipo de informação,  esclarecimento,  dúvida  ou
outras  questões,  será  tratado  mediante  contatos  do  tipo  telefônico  ou  presencial.  Os
contatos  deverão  se  limitar  ao  endereço  eletrônico  eamsc.licitacao@marinha.mil.br em
períodos  antecedentes  ao  término  da  fase  de  disputa  de  lances.  Após  esta  fase,  as
manifestações  deverão  ocorrer  preferencialmente  por  meio  do  sistema  eletrônico
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COMPRASNET ou por meio do referido endereço eletrônico, devendo seguir as orientações
do Pregoeiro.

1.5. Em conformidade com o art. 1º da Lei 10.520/02, os bens que compõem o objeto deste
certame são considerados “comuns”, pois possuem padrões de desempenho e qualidade
que  são,  objetivamente,  definidos  pelas  especificações  usuais  do  mercado,  assim
apresentadas pelos instrumentos que o integram.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As  regras  referentes aos  órgãos gerenciador e participantes,  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
participação 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 sítio
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por  meio  de  certificado  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
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor
do sistema ou do órgão ou entidade 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 exatidão 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  identifique
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 participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento  Unificado de  Fornecedores  –  SICAF,  conforme disposto  no art.  9º  da  IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Com exceção do item 47, que é destinado à ampla participação, os demais itens dessa
licitação têm participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
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4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte  e  para  o  microempreendedor  individual  -  MEI,  nos  limites  previstos  da  Lei
Complementar nº 123, de 2006.

4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1. proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos  administrativos,  na
forma da legislação vigente;

4.4.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

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

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

4.4.5. que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de
dissolução ou liquidação;

4.4.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.4.6.1. A vedação de constituição de empresas em consórcio, para o presente
objeto, é o que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da
competitividade,  economicidade  e  moralidade.  Tal  vedação,  expressa  neste
Edital,  visa  afastar  a  restrição  à  competição  e,  por  conseguinte,  maximizar  o
número  de  participantes  no  Pregão,  uma  vez  que,  no  consórcio,  diversas
empresas  são  reunidas  para  apresentação  de  única  proposta,  reduzindo  o
número  de  potenciais  licitantes  e/ou  incentivando  as  ilegais  práticas  de
conluio/cartel.

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

4.4.8. sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.

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

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

4.5.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte,  a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame; e

4.5.1.2. no item em que a participação 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.

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
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4.5.4. que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. que  não  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  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 Constituição Federal; e

4.5.8. que o objeto é prestado 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.

4.6. A declaração falsa relativa 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. s  licitantes  encaminharão,  exclusivamente por  meio  do sistema,  concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente 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 emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 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.
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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, discriminando o quantitativo destinado à cada
órgão participante desta licitação;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante; e

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

6.2. Todas as especificações do objeto contidas 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  assistindo 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 sessenta (60) 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 participarem 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
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  Constituição;  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. Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade  com os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,  contenham
vícios  insanáveis,  ilegalidades  ou  não  apresentem  as  especificações  técnicas  exigidas  no
Termo de Referência.

7.2.1.Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2.desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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7.2.3.A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

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

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

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último 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 5% (cinco por cento).

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 automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automática 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 automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 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 identificação do licitante.

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

7.17. Quando a  desconexão do sistema eletrônico  para  o  pregoeiro persistir  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  participantes,  no  sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
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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 participação de microempresas e empresas de
pequeno  porte,  uma  vez  encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a  verificação
automática,  junto  à  Receita  Federal,  do  porte  da  entidade  empresarial.  O  sistema
identificará  em  coluna  própria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.

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
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no  prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a  comunicação
automática para tanto.

7.23. 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 identifique 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, ao objeto produzido:

7.26.1. no país;

7.26.2. por empresas brasileiras;

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

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. Persistindo  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatadas.
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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 obtida 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 02 (duas)
horas,  envie  a  proposta  adequada  ao  último  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.

7.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

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 compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado 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. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço  máximo  fixado  (Acórdão  nº  1455/2018-TCU-Plenário),  desconto  menor  do  que  o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível  a  proposta que apresente preços  global  ou unitários
simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com os  preços  dos  insumos  e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da  licitação  não  tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto  quando  se  referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a
parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
não aceitação da proposta.

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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8.5.2. entre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham  as  características  do  material  ofertado,  tais  como  marca,  modelo,  tipo,
fabricante  e  procedência,  além  de  outras  informações  pertinentes,  a  exemplo  de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões
de  qualidade  e  desempenho,  não  possa  ser  aferida  pelos  meios  previstos  nos  subitens
acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra,
sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias
úteis contados da solicitação.

8.6.1. 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.

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

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

8.6.4. 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.

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

8.6.6. 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.

8.6.7. 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 continuidade.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação 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
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

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

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

a) SICAF;

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

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

d) Lista  de  Inidôneos,  mantida  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:).

Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

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

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

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

9.4. 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.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do 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 Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O  interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na  Instrução  Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas.
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9.5.2. 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 respectiva documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto
10.024, de 2019.

9.6. 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.

9.7. 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.

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

9.9. 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 para
atestados  de  capacidade  técnica,  e  no  caso  daqueles  documentos  que,  pela  própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

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

9.10. 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:

9.11. Habilitação jurídica:

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

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

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

9.11.4. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira
em funcionamento no País; e

9.11.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

- 11 de 87 -

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


Continuação do Edital PE SRP nº 03/2022, da EAMSC.

9.12. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

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

9.12.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.12.4. prova de inexistência de débitos  inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

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

9.12.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; e

9.12.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  declaração  da  Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.13. Qualificação Econômico-Financeira:

9.13.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

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

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

9.13.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao período de existência da sociedade;

9.13.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social;
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9.13.2.4. comprovação da boa 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) obtidos pela aplicação das seguintes
fórmulas:

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

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

9.13.3. 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 patrimônio líquido  de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratação ou do item pertinente.

9.14. Qualificação Técnica:

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

9.14.1.1. Para fins  da comprovação de que trata  este  subitem,  os atestados
deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características
mínimas:

9.14.1.1.1. atestado  de  Capacidade  técnica,  expedido  por  pessoas
jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o licitante
fornecido  satisfatoriamente  os  materiais  ou  serviços  pertinentes  e
compatíveis com o objeto desta licitação.

9.14.2. Cópia  autenticada  do  alvará  de  funcionamento  expedido  por  prefeitura
municipal.

9.15. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios  do  tratamento  diferenciado  previstos  na  Lei  Complementar  n.  123,  de  2006,
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.16. A existência de restrição relativamente 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.

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

9.17. Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como
microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma
vez  constatada  a  existência  de  alguma  restrição  no  que  tange  à  regularidade  fiscal  e
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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 justificativa.

9.18. 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  cooperativa  com  alguma  restrição  na  documentação  fiscal  e  trabalhista,  será
concedido o mesmo prazo para regularização.

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

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

9.21. No item não exclusivo a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto  nos  artigos  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

9.22.1. Não  havendo  a  comprovação  cumulativa  dos  requisitos  de  habilitação,  a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.23. 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 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

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

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

10.1.3.indicar  nome  e  CPF  do  responsável  pela  assinatura  da  Ata  de  Registro  de
Preços/Contrato; e

10.1.4.conter endereço completo da Empresa e o endereço eletrônico.
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10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.

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

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 últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas 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 contidas 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  recorrer,  de  forma  motivada,  isto  é,  indicando  contra  qual(is)  decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempestividade  e  a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

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

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito; e

11.2.3. Uma vez admitido  o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três  dias  para  apresentar  as  razões,  pelo  sistema  eletrônico,  ficando  os  demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo  do  recorrente,  sendo-lhes  assegurada  vista  imediata  dos  elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  no
endereço constante neste Edital.
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12.DA 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 repetidos os atos anulados e os que dele dependam; e

12.1.2. quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante  declarado  vencedor  não  assinar  o  contrato,  não  retirar  o  instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43,  §1º  da  LC  nº  123/2006,  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,  de
acordo com a fase do procedimento licitatório; e

12.2.2. A convocação feita por e-mail  dar-se-á de acordo com os dados contidos 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  praticados,  a  autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

14.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 07 (sete) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  a  Administração  poderá  encaminhá-la  para
assinatura,  mediante  correspondência  postal  com  aviso  de  recebimento  (AR)  ou  meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de
seu recebimento.

- 16 de 87 -



Continuação do Edital PE SRP nº 03/2022, da EAMSC.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá  ser  prorrogado  uma  única  vez,  por  igual  período,  quando  solicitado  pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

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

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.

16.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, e sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação,  para  assinar  o  Termo  de  Contrato  ou  aceitar  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. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura,  mediante  correspondência  postal  com  aviso  de  recebimento  (AR)
disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro
meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 7 (sete) dias, a contar
da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo
eletrônico; e

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

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

16.3.1. referida Nota está substituindo 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 contidas no edital e seus
anexos; e

16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação,  no  âmbito  do  órgão  ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
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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 estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação; e

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, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

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, 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.

17.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

17.1. As  regras  acerca do  reajustamento  em  sentido  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.

20.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este
Edital.
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21.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

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 mantiver a proposta;

21.1.7. cometer fraude fiscal; e

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  que,  convocados,  não  honrarem  o  compromisso
assumido injustificadamente.

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

21.4. 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 significativos ao objeto da contratação;

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

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

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

21.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também  é  aplicável  em  quaisquer  das  hipóteses  previstas  como  infração
administrativa neste Edital.

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

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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21.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente,  com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.

21.8. A  apuração e  o  julgamento  das  demais  infrações  administrativas  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 administrativa.

21.9. O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos
administrativos  específicos  para  apuração  da  ocorrência  de  danos  e  prejuízos  à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.

21.10. Caso o valor  da  multa  não seja  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos  causados  pela
conduta  do  licitante,  a  União  ou  Entidade  poderá  cobrar  o  valor  remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

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

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

21.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

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

22.DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, 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 última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta  ordem  de  classificação  dos  licitantes  registrados  deverá  ser  respeitada  nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata
ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.
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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
eamsc.  licitacao  @marinha.mil.br ou  por  petição  dirigida  ou  protocolada  no  endereço
Avenida Marinheiro Max Schramm, n° 3028, Estreito, Florianópolis/SC, Divisão de Obtenção.

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 2 (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.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo  sistema  e
vincularão os participantes 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 automaticamente transferida para o
primeiro dia útil  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.
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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, observados 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,  no  endereço  eletrônico
https://www.gov.br/compras/pt-br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço
Avenida  Marinheiro Max Schramm, n° 3028, Florianópolis, Estreito, SC, nos dias úteis, no
horário das 09:00 horas às 16:30 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.12.Integram esta Minuta de Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

24.12.1.ANEXO I – Termo de Referência;

24.12.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;

24.12.2.ANEXO II –  Minuta de Ata de Registro de Preços; e

24.12.3.ANEXO III – Minuta do Contrato.

Florianópolis, SC,      de                  de 2022.

ORIGINAL ASSINADO
ANDRÉ LUIZ VILELA DE ASSIS

Capitão de Fragata
Ordenador de Despesas
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ANEXO I

MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

PE SRP 03/2022
NUP 63171.000428/2022-24 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 021/001/2022

Registro de preço para eventual aquisição de material de informática

1. OBJETO
1.1  Aquisição  de  materiais  de  informática,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências
estabelecidas neste instrumento:
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ANEXO I

Item CATMAT Especificação detalhada
Unidade

de
Medida

Quant.
Mínima

Quant.
Máxima

Quant.
Total

Valor
Máximo
Aceitável

Total

1 4820

Kit 100 Peças conector Linear Emenda 101E gel 
Especificações:
a) Emenda Cabo Telefone 
b) Pacote com 100 PEÇAS 
c) Rede 101-E Gel 2 Vias Multitoc 101-E 
d) Ref: MUIC0584

PC 1 20 20 R$130,62 R$ 2.612,47

2 372700

Cabo Telefonia Interno com 100 metros
Especificações:
a) 5 Pares 
b) Ci Blindado 
c) Bitola 50 
d) 100% cobre

RL 1 10 10 R$ 493,21 R$ 4.932,10

3 370334

Cabo Telefônico Externo
Especificações:
a) Ctp Apl Externo 
b)10 pares 
c) Rolo Com 100 Metros 
d) 100% Cobre

RL 1 40 40 R$ 1.080,38 R$ 43.215,20
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4 317897
Conector telefônico 
RJ11 fêmea
tomada telefone 
cat3

UN 5 100 100 R$ 7,80 
R$ 780,00

5 354563

Conector RJ-11
a) 6P4C - 4 vias macho;
b) Plástico ABS; Corrente Máxima 1.5 Amperes;
c) Material antichama.

UN 50 200 200 R$ 0,40 R$ 80,00

6 307719

Telefone sem fio com display 3110
Especificações:
a) Tecnologia DECT 6.0
b) Identificação de chamadas DTMF e FSK
c) Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)
d) Display luminoso
e) bloqueio de chamadas a cobrar e chamadas originadas
f) Localizador de fone
g) Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência 
a três.
h) bivolt

UN 1 10 10 R$ 149,02 R$ 1.490,20
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7 40444

Aparelho de Telefone Fixo com fio, de mesa
Para uso em linhas telefônicas convencionais  e ramais (analógicos) de
PABX.
Características mínimas: Composto de duas partes: base com todas as
funções do telefone, e monofone utilizado para falar/ouvir, interligado à
base  por  cabo em espiral;  Modo de  discagem:  tom  ou  tom  e  pulso;
Volumes de campainha: no mínimo 2 níveis; Teclas especiais (mínimo):
flash, redial (rediscagem), mute; Utilização em mesa ou mesa e parede;
Cabo telefônico (fornecido) ligado na base, com plugue modular nas duas
extremidades (conexão de linha telefônica) com comprimento mínimo de
1,2 metros; Branco, marfim, preto ou grafite. Devem estar disponíveis no
mínimo duas cores, uma clara (branco, marfim,) e uma escura (grafite ou
preto),  sendo  monofone,  base  e  cabos  da  mesma  cor;  Deve  possuir
certificado da ANATEL; Garantia mínima de 01 (um) ano. Bivolt.  Similar
Intelbras, Pleno.

UN 1 20 20 R$ 136,27 R$ 2.725,40

8 40444

Telefone sem fio com display com 3 extensão
Especificações:
a) Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)
b) Discagem rápida para até 10 números
c) Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas
d) Funções Flash, Rediscar e Mudo
e) Menu trilíngue em português, espanhol e inglês
f) Eco Mode, para redução do consumo de energia
g) Bloqueio de chamadas originadas
h) Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas
i) bivolt

UN 1 10 10 R$ 576,46 R$ 5.764,60
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9 40444

Telefone ip com display 
Especificações:
a) Temperatura 0 a 45 °C
b) LAN (PC port) 10/100 Mbps
c) WAN (Internet port) 10/100 Mbps
d) Tipo do display 128 × 32 gráfico monocromático
e) Codecs de áudio G711-A, G711-U, G722, G726 e G729
d) Histórico 400 entradas (100-orig/100-rec/100-não atend/100-
desv)&nbsp;
e) Protocolos IPv4 e IPv6
f) Segurança VLAN IEEE 802.1q
g) Alimentação PoE IEEE 802.3af
h) Consumo aproximado 2,5 W
i) Fonte Entrada: AC 100 a 240V / Saída: DC 7 V / 500 mA
j) Dimensões: 145 x 150 x 150mm (AxLxP)
k) Peso: 782g
l) Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação
m) bivolt

UN 1 10 10 R$ 364,45 R$ 3.644,50
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10 150699

Monitor 27 polegadas  
Especificações:
a) Tamanho da tela27”
b) Tipo de tela: LED 
c) Tipo de resolução:Full HD 
d) Resolução da tela1920 px x 1080 
e) Taxa de atualização recomendada : 60 Hz
f) Relação de aspecto16:9 
g) Contraste: 3000:1
h) Quantidade de cores da tela : 16.7 milhões
i) Brilho: 250 cd/m²
j) Ângulo de visão horizontal: 178°
k) Ângulo de visão vertical 178°
l) Tecnologias da tela: Free Sync 
m) Curvatura da tela1800R
n) Tipo de painel VA

UN 1 10 10 R$ 1.544,16 R$ 15.441,60
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11 00230

Monitor 24 polegadas  
Especificações:
a) Tamanho da tela:24”
b) Tipo de tela: LED 
c) Tipo de resolução:Full HD 
d) Resolução da tela: 1920px x 1080px 
e) Taxa de atualização recomendada : 60 Hz
f) Relação de aspecto16:9 
g) Contraste: 3000:1
h) voltagem:100v/240v
i) Brilho: 250 cd/m²
j) Ângulo de visão horizontal: 178°
k) Ângulo de visão vertical 178°
l) Tecnologias da tela: Free Sync 
m)Curvatura da tela1800R
n) Tipo de painelVA

UN 1 15 15 R$ 1.394,56 R$ 20.918,40
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12 352974

HDMI 10 METROS
Especificações:
a) sRGB;
b) YCbCr - 4:2/4:4:4;
c) Áudio 24bit, 192Khz, 8 canais LPCM;
d) Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima;
e) CEC - Controle de outros dispositivos;
f) DVD Áudio;
g) Super Áudio CD;
h) Deep Color até 48bit;
i) xvYCC;
j) Auto Lip-Sync;
k) Dolby True HD (Áudio 7.1);
l) DTS-HD Master (Áudio 7.1);
m) CEC Extendido;
n) 3D;
o) Canal Ethernet;
p) Canal de retorno de áudio;
q) 4K@30Hz;
r) 4K@60Hz;
s) Suporte à espaço de cor Rec.2020;
t) Suporte à YCbCr 4:2:0;
u) 32 canais de áudio;
v) Áudio a 1536 Khz;
w) 4 canais de áudio simultâneos;
y) 2 canais de vídeo simultâneos (Dual View);
z) Proporção 21:9;

UN 1 10 10 R$ 60,53 R$ 605,30
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13 245164

Testador Multifuncional de Cabo de Rede 
Especificações:
a) Teste de cabo aberto / curto.
b) Display de LED indicador de resultados.
c) Indicadores visual e sonoro.
d) Teste Automático.
e) Auto desligamento.
f) Tipo de Bateria: 1 x 9V.
g) Dimensões: 145(A) x 86(L) x 25(P) mm.
h) Peso: Aproximadamente 185g (incluso bateria).

UN 1 10 10 R$ 161,32 R$ 1.613,20

14 245164

Kit testador e Localizador de Cabos de Rede
Aplicação:  Tem  a  função  de  localizar,  rastrear  e  testar  cabos
mantendo a integridade física na qual se encontram. Tratando-se
de  linhas  telefônicas  e  redes  LAN,  indicado  para  o  auxílio  à
instalação,  “debug”  e  manutenção  da  mesma.  Características:-
Rastreamento  de  fio  telefônico  e  cabo  Lan-  Identifica  fios  em
sistemas  elétricos-  Verifica  condição  de  cabo  Lan-  Teste  de
continuidade- Sonda de tensão DC- Flash LED- Seleção de ajuste de
velocidade, função teste de velocidade- Teste rápido e função de
mudança de áudio- Acompanha fone de ouvido para ser usado em
ambientes com muito barulho- RJ45 / RJ11Especificações técnicas:-
Formato  de  sinal:  Impulso  multi-frequencial-  Alimentação:  9V
6F22-  Corrente  máxima:  Emissor  9mA /  Receptor  28mA-  Status
sinal de saída: 8V P-P- Distância máxima: 100m

UN 1 10 10 R$ 111,75 R$ 1.117,50
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15 407815

CABO CAT.6 
a) Categoria do cabo de rede: Cat6
b) Tipo de cabo de redePar trançado UTP
c) Comprimento: Caixa com 305 m 
d) Inclui conectores: Não
e) Ambiente: Interior
f) Cor: Azul

CX 1 10 10 R$ 1.361,33 R$ 13.613,30

16 301639

Conector Fêmea RJ45 Cat 6
Especificações:
a) Categoria do cabo de rede: Categoria 6a
b) Inclui conectores: Não
c) Conector de saída: RJ45
d) Conector de entrada: RJ-45
e) Ambiente: Interior
f) Cor: branca

UN 50 100 100 R$47,41 R$ 4.741,00

17 301895

Alicate para Crimpar RJ45
a)  Formato Portátil e Ergonômico
b) Produzido com metal de alta resistência
c) Compatível com 8P8C-RJ45/6P6C-RJ12/6P4C-RJ11
d) Acompanha Chave Keystone + Desencapador de Cabos
e) Tipo: RJ11/RJ12/RJ45

UN 1 5 5 R$ 51,15 R$ 255,75

18 377994 Soprador térmico
 Especificações:
a) potência:2000w

UN 1 5 5 R$ 107,08 R$ 535,40
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b) Tensão: 220v
c) Posição l 300°C
Posição ll 550°C

19 443472

Pen Drive 
a) Armazenamento: 64 GB
b) Velocidade média de Leitura: 40MB/s
c) Velocidade média de Escrita: 10MB/s
d) Geração: USB 3.0
e) Compatibilidade: USB 3.0 (compatível com USB 2.0)
f) Garantia 12 meses;
g) Marca de referência: Kingston DataTraveler
DT100G3/16GB.

UN 2 20 20 R$ 89,94 R$ 1.798,80

20 367204

Limpa Contato Spray 
Descrição do Produto: 
a) Limpa contatos elétricos
b) Recupera contatos elétricos e eletrônicos 
c) Secagem rápida
d) Remove sujeiras, graxas e outros contaminantes das superfícies dos 
contatos elétricos sem deixar resíduos
e) Ajuda na prevenção de mau contato e falhas, sem alterar as 
características elétricas.
Informações Técnicas: 
a) Aplicação em: Circuito de sistemas, Conectores de baterias e bobinas,
Painéis e instalações elétricas, Contatos elétrico-eletrônicos de máquinas
e equipamentos em geral
b) Conteúdo: 300 ml

UN 5 30 30 R$ 11,86 R$ 355,80
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21 291791

Webcam videoconferência 
Interfaces: USB
Quadros máximos por segundo: 30 FPS
É kit: Não
Microfone integrado

UN 1 20 20 R$225,57 R$ 4.511,40

22 451873

Tablet 
Capacidade: 32GB (A memória disponível para uso do consumidor pode 
sofrer variações, conforme sistema operacional, aplicativos e/ou outros 
fatores)
Tamanho da tela: 8"
Conectividade: - 3G/4G - Wi-Fi
Sistema Operacional: Android 9.0 ou superior
Processador: Quad-Core
Câmera traseira: 8.0MP
Câmera frontal: 2.0MP
Tela: Resolução 1280x800 (WXGA), 
Benefícios: Vidro reforçado
Tipo de tela: TFT
Câmera, fotos e gravação de vídeos
Recursos da câmera- Abertura F2.0 - Zoom - Foco automático
Localização: GPS 
Sensores: - Acelerômetro - Luminosidade
Alimentação e Bateria 
Bluetooth: 4.2
Prazo de Garantia: 01 ano 
Possuir certificação emitido por órgão credenciado pelo INMETRO ou 
similar internacional.

UN 1 2 2 R$ 1.355,17 R$ 2.710,34
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23 450440

Caixa de som pc 
Especificações:
a) cor: Preto 
b) Voltagem: Bivolt 
c) Potência: 1W RMS 
d) Cabo: P2 3.5mm 
e) Material interno: Metal 
f) Material externo: ABS 
g) Tipo de caixa: 2.0 
h) Driver unit: 2,25 (2x) 
i) Impedância: 8 Ohms 
j) Frequência de resposta: 200Hz - 10KHz 
k) Luz indicadora: Led leve 
l) Controle de volume: Sim 
m) USB: Sim 
n) Protegidas magneticamente: Sim 

UN 1 30 30 R$ 37,57 R$ 1.127,10

24 451817
Teclado
Interface USB, padrão ABNT2, com no mínimo 105 Teclas padrão, 
sendo obrigatório “Ç”.

UN 1 50 50 R$ 34,59 R$ 1.729,50

25 274340

Mouse Pad Ergonômico
Especificações: 
a) Materiais: Tecido, Borracha 
b) Cor: Preto
c) Com apoio de pulso: Sim
d) Dimensões do Produto:235 mm x 200 mm (CxL)
e) Espessura: 22 mm

UN 1 20 20 R$ 43,63 R$ 872,60

- 35 de 87 -



Continuação do Edital PE SRP nº 03/2022, da EAMSC.
ANEXO I

26 451822

Mouse
a)  Tecnologia  óptica,  de  conformação  ambidestra,  com  botões
esquerdo, direito e central próprio para rolagem.
b) Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior, conector
compatível com a interface para mouse fornecido para o desktop.
c) Mouse com fio, sem o uso de adaptadores.

UN 5 100 100 R$ 26,55 R$ 2.655,00

27 451824

Teclado e Mouse sem fio
Especificações:
a) Modelo do teclado: Sem Fio
b) Inclui mouse pad: Não
c) Conexão do teclado: USB
d) Largura do teclado: 34.24 cm
e) Alcance sem fio do teclado: 10 cm
f) Conexão do mouse: USB
g) Largura do mouse: 5.85 cm
h) Alcance sem fio do mouse: 10 m
i) Modelo do mouse: Sem Fio
j) É sem fio: Sim
k) Altura do teclado: 11.24 cm
l) Profundidade do teclado: 0.7 cm
m) Altura do mouse: 8.95 cm
n) Profundidade do mouse: 3.57 cm

UN 2 50 50 R$ 104,59 R$ 5.229,50
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28 464974

PLACA DE VIDEO 
Especificações:
a) Tamanho da memória:2 GB
b) Tipo de memória gráfica:DDR3
c) Interface com a placa mãe: PCI-Express 2.0Bus de memória 64 
bit
d) Conectividade: VGA, DL-DVI-D, HDMI
e) Quantidade máxima de monitores:3
f) Resolução máxima:3840x2160
g) Quantidade de núcleos:192
h) Frequência base do núcleo:954 MHz

UN 1 20 20 552,98 R$ 11.059,60

29 476610

Placa de video  1060 3gb
Especificações: 
a) memória: 3gb
b) tipo de memória gráfica: GDDR5
c) interface com a placa-mãe: PCI-EXPRESS
d) bus de memória: 192 bit
e) quantidade de núcleos: 1152
f) resolução máxima: 7680x4320
g) quantidade máxima de monitores: 4
h) exigência de energia: 400w
i) modelo: gtx1060

UN 1 10 10 R$ 2.284,89 R$ 22.848,90

- 37 de 87 -



Continuação do Edital PE SRP nº 03/2022, da EAMSC.
ANEXO I

30 313931

BATERIA COMPUTADOR 
a) Tamanho: CR2032
b) Voltagem nominal: 3V
c) Composição: Lítio
d) É recarregável: Não
e) É inflamável: Sim

UN 20 200 200 R$ 3,71 R$ 742,00

31 217451

Projetor Smart Screen
Especificações:
a) Brilho da imagem: 1800 lm
b) Tamanho da imagem: 35 " - 120 "
c) Com Wi-Fi: Sim
d) Conexões de entrada: AV,HDMI,USB-A,VGA
e) Fontes de luz: LED
f) Com controle remoto: Sim
g) Com alto-falante: Sim
h) Dimensões do Produto:15 cm x 28 cm x 24 cm (AxCxP)
i) Peso: 1.975 kg
j) Relação de contraste: 1500:1
k) Vida útil da fonte de luz: 50000 h
l) Tipo de resolução suportada: Full HD 1080p
m) Conexões de saída: Mini jack
n) Sistemas operacionais compatíveis: Android/iOS
o) Cabos incluídos: AV, Cabo de alimentação, VGA

UN 1 10 10 R$ 668,03 R$ 6.680,30
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32 300656

Leitor de Código de Barras Fixo
Especificações:
a) Voltagem: 9V 
b) Cor: Preto
c) Tipo de conector do cabo: USB
d) Tipo de leitor de código de barras: Fixo
e) Tipo de digitalização: Laser omnidirecional
f) Temperatura máxima de operação: 40 °C
g) Material externo: ABS 
h) Fonte de luz: 650nm diodo de luz
i) Profundidade máxima de campo: 216 mm
j) Tecnologia do sensor: Laser
k) Padrão de digitalização: 1D
l) Peso: 685 g
m) Comprimento do cabo: 2 m
n) Profundidade mínima de campo: 0 mm

UN 1 5 5 R$ 1.344,83 R$ 6.724,15

33 404561

Hub USB 4 portas 3.0 com interruptor
Especificações:
a) Quantidade de portas: 4
b) Taxa de transferência de dados: 12 Mbps
c) Versão de USB compatível: 3.0
d) Comprimento do cabo: 50 cm
e) Compatibilidade: Windows, Mac OS, Linux

UN 1 10 10 R$ 73,37 R$ 733,70
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34 448628

Memoria ddr4 4gb  2400mhz
Especificações:
a) velocidade: 2400mhz
b) tecnologia da memória: DDR4 SDRAM
c) capacidade total: 4gb
d) voltagem de alimentação: 1.2v
e) taxa de transmissão 19200 MB/s
f) formatado:UDIMM

UN 1 40 40 R$ 231,46 R$ 9.258,40

35 11274

Memoria ddr4 8gb  2400mhz
Especificações:
a) velocidade: 2400mhz
b) tecnologia da memória: DDR4 SDRAM
c) capacidade total: 8gb
d) voltagem de alimentação: 1.2v
e) taxa de transmissão 21300 MB/s
f) formatado: UDIMM

UN 1 20 20 R$ 388,90 R$ 7.778,00

36 11274

Memória 8GB DDR3
Especificações:
a) Capacidade: 8GB
b) Velocidade: DDR3 1600Mhz
c) Latência CAS: 9
d) Tensão: 1.5V

UN 1 40 40 R$ 385,65 R$ 15.426,00
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37 422319

Fonte ATX para desktop 230W 12v 24pinos
Especificações:
a) Tipo da fonte de alimentação para PC: ATX
b) Com proteção de baixa tensão: Não
c) Com iluminação RGB: Não
d) Quantidade de conectores HDD: 2
e) Quantidade de conectores SATA:
f) Quantidade de conectores floppy: 1
g) Diâmetro do ventilador: 80 mm
h) potência de saída: 230w
i) Quantidade de conectores HDD: 2
j) Frequência: 60 Hz
k) voltagem Bivolt (115v / 230v) com chave seletora manual

UN 2 60 60 R$ 134,27 R$ 8.056,20

38 73695

Pasta Térmica Pote 50G
a) Componente básico: silicone modificado
b) Condutividade térmica (W/MK): 1,2 W/mK
(norma técnica ISO 8301:1991)
c) Cor: branca
d) Solubilidade em água: 0,04 g/100 ml
e) Peso líquido 50g;
f) Marca de referência/qualidade: implastec/contatec.

UN 2 10 10 R$ 36,68 R$ 366,80
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39 374931

Rack de parede 19
Especificações:
a)Dimensões do Produto: 60 cm x 19 " x 47 cm (CxLxP)
b)Forma: Quadrada
c) Material: Aço
d) Grau de proteção: IP20
e) Unidade por embalagem: 1

UN 1 10 10 R$ 936,44 R$ 9.364,40

40 362833

Gabinete ATX, Preto 
Especificações:
a) Cor: Preto 
b) Fonte: ATX e Micro-ATX de até 150 x 140 x85mm
c) Baias internas:
-1x5.25mm
-3x3.5mm
-2x2.5mm
d) Dimensões:
-350x315x165mm
e) Informação adicional:
-Espaço interno:310x156x346mm; para motherboard Mini e Micro 
ATX
-Abas para slot de expansão: 4xPCI
-Portas frontais: 1x Microfone, 1x Fone, 2x USB 1.1
-Posição da fonte: Superior

UN 1 20 20 R$161,93 R$ 3.238,60
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41 20532

Cofre Eletrônico 
Descrições: 
a) Tamanho: 8L
b) garantia: 6 meses
c) Altura: 20,00 cm
d) Largura: 20,00 cm
e) Profundidade: 31,00 cm
f) Peso: 4,50 kg

UN 1 5 5 R$ 569,60 R$ 2.848,00

42 286239

Fechadura Digital automática 
a) Mecanismos de abertura: Senha
b) Teclado: touch screen
c) Tipo de instalação: Sobreposta
d) Tipo de alimentação: Pilhas
e) Espessura máxima da porta recomendada: 25 mm - 50 mm

UN 1 10 10 R$ 576,93 R$ 5.769,30

43 234910

PLACA MÃE  H310
Especificações:
a) Plataforma: Intel
b) Capacidade máxima suportada da memória RAM: 32 GB
c) Chipset: Intel H310
d) Socket: Socket 1151
e) Slots de expansão: 1 x PCI Express 3.0 x16 (x16 mode),1 x PCI Express 
2.0 x1
f) Com processador: Não
g) Aplicações: PC
h) Tipo de memória RAM: DDR4

UN 1 40 40 R$728,28 R$ 29.131,20
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44 234910

Placa Mae 
Especificações:
a) DDR4
b) Socket LGA1200
c) M-ATX
d) Chipset Intel H510, H510M-HVS R2.0
e) Suporta Processadores Intel® Core™ de 10ª 
f) Geração e Processadores Intel® Core™ de 11ª Geração
g) Suporta DDR4 3200MHz 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1
h) Opções de Saída de Vídeo: HDMI, D-Sub
Áudio HD 7.1 Canais (Realtek ALC887/ 897 Audio Codec)
i) 4 SATA3
j) 4 x USB 3.2 Gen1 (2 x Rear, 2 x Front)
k) Rede Gigabit Realtek
l) HDMI 4K 60hz

UN 1 40 40 R$ 1.011,78 R$ 40.471,20

45 474243

Processador proporcional a   i5-10400 
Especificações:
a) 6-Core
b) 12-Threads
c) 2.9Ghz (4Ghz Turbo)
d) Cache 12MB
e) LGA1200 BX8070110400

UN 1 50 50 R$ 1.537,80 R$ 76.890,00
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46 465030

I5 8400 1151
Especificações:
a) Tipos de memória RAM suportadas: DDR4
b) Tamanho máximo de memória RAM suportada: 128 GB
c) Cache: 9 MB
d) Frequência mínima de relógio: 2.8 GHz
e) Frequência máxima de relógio: 4 GHz
f) Geração: 8°
g) Soquetes compatíveis: FCLGA1151
h) Arquitetura: x86-64
i) Aplicação: Computadores de mesa
j) Processador gráfico: Intel UHD Graphics 630
k) Quantidade de núcleos de CPU: 6
l) Energia térmica de projeto: 65 W
m) É compatível com 4K: Sim
n) Quantidade de fios de CPU: 6

UN 1 50 50 R$ 1.469,56 R$ 73.478,00

47 463525 AMPLA PARTICIPAÇÃO
CPU completa
Especificações:
a) Placa de Vídeo:VGA 1GB DDR3 GT210 64BITS 
b) Conectores da placa de vídeo: 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI
c) Suporta até: Intel Core i3/ i5 / i7
d) Com 6-channel HD Áudio Codec onboard10/100/1000 Mbps
e) slot PCI Express x16
f) 4x conectores SATA

UN 1 30 30 R$ 3.272,67 R$ 98.180,10
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g) 2x PORTAS USB FRONTAL
h) 1x porta VGA
i) 1x porta HDMI
j) 1x porta RJ-45 de rede
k) Intel Core I5 9400F 9º Geração
l) Fonte:110/220V – BIVOLT, Acompanha cabo de força, 64 bits
m) Frequência: 2.90 Ghz à 4.1 Ghz
n) Socket: 1151
o) Número de núcleos: 6
p) Nº de threads: 6
q) Frequência baseada em processador: 2.90 Ghz
r) Dimensões do Produto:35cm x 19cm x 43cm (PxLxA)
s) Cache: 9 MB Intel® Smart Cache
t) Memória 8GB,2x slots DDR4
u) SSD: 240GB
v) Conectores da placa de vídeo: 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI
w) Placa Mãe: H310M

48 463525 COTA ME/EPP
CPU completa
Especificações:
a) Placa de Vídeo:VGA 1GB DDR3 GT210 64BITS 
b) Conectores da placa de vídeo: 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI
c) Suporta até: Intel Core i3/ i5 / i7
d) Com 6-channel HD Áudio Codec onboard10/100/1000 Mbps
e) slot PCI Express x16

UN 1 10 10 R$ 3.272,67 R$ 32.726,70
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f) 4x conectores SATA
g) 2x PORTAS USB FRONTAL
h) 1x porta VGA
i) 1x porta HDMI
j) 1x porta RJ-45 de rede
k) Intel Core I5 9400F 9º Geração
l) Fonte:110/220V – BIVOLT, Acompanha cabo de força, 64 bits
m) Frequência: 2.90 Ghz à 4.1 Ghz
n) Socket: 1151
o) Número de núcleos: 6
p) Nº de threads: 6
q) Frequência baseada em processador: 2.90 Ghz
r) Dimensões do Produto:35cm x 19cm x 43cm (PxLxA)
s) Cache: 9 MB Intel® Smart Cache
t) Memória 8GB,2x slots DDR4
u) SSD: 240GB
v) Conectores da placa de vídeo: 1x VGA / 1x HDMI / 1X DVI
w) Placa Mãe: H310M

49 474052

Fita impressora datacard 
Especificações:
a) Fita de impressão ORIGINAL para impressoras de cartão e crachá
PVC Datacard SD160, SD260, SD360 e SD460.
b) Colorido com painel de sobreposição e resina preta (YMCKT);
c) Rendimento 500 impressões;
d) Acompanha 1 Rolete de limpeza e 1 Cartão de limpeza;

UN 1 10 10 R$ 495,46 R$ 4.954,60
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50 357122

Crachá pvc para impressora  datacard 260 1000UN
Especificações:
a) Tipo de Cartão: PVC Branco
b) Espessura: 30mil = 0,762mm
c) Quantidade: 1000 (mil unidades)

PCT 1 10 10 R$ 428,33 R$ 4.283,30

51 368639

IMPRESSORA bematech mp-4200 th
Especificações:
a) Método: Transferência térmica direta
b) Velocidade: 250mm/s (para textos & gráficos)
c) Resolução: 8 pontos/mm (203 x 203 dpi)
d) Densidade do ponto: 0,125 mm x 0,125 mm
e) Comprimento: 58,76,80 e 82,5 mm (640 dots/line) maximum
f) Caracteres por linha: 24, 32, 48, 64 (ESC/BEMA) ou 21, 28, 42, 56 
(ESC/POS)
g) Alimentação de papel: Bobina Interna
h) Interface de comunicação: Interface Padrão: i)USB. Segunda 
interface opcional e modular: Serial RS-232 DB-9, Ethernet
j) Set de Comandos: ESC/BEMA & ESC/POS
Drivers: Windows DLL & Spooler for Windows, Linux CUPS Spooler, 
OPOS drivers, Java POS drivers.
k) Espessura do Papel: 48 a 70 µm 
l) Dimensões (L x C x A): 
150 x 218mm de comprimento x 146mm de altura
j) Bivolt

UN 1 5 5 R$ 721,98 R$ 3.609,90
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52 446929

Impressora  Laser 135A, Laser, Mono, 110V
Especificações:
a) Linha Laser MFPModelo135a
b) Velocidade do processador: 600MHz 
c) Quantidade de cartuchos:1
d) Tipo de tela: LCD 
e) Acessórios incluídos: Cabo de alimentação,Cartucho de tinta 
preta
f) voltagem: 110v
g) Tecnologia da impressão: Laser
h) Tipo de impressão Monocromática
i) Tipos de papel: Algodão, Arquivo, Bond, Cartolina, Cor, Envelope,
Etiqueta, Fino, Grosso, Normal, Pré-impresso, Reciclado
j) Tamanhos de papel: A4, A5, A5 LEF, B5 JIS, Envelope C5, 
Envelope DL, Ofício, Personalizado (76 x 127 mm - 216 x 356 mm)

UN 1 5 5 R$ 1.544,81 R$ 7.724,05

53 391618 TONER EVOLUT ce278a UN 1 10 10 R$ 41,86 R$ 418,60
54 437001 CARTUCHO hp 662 color UN 1 10 10 R$56,24 R$ 562,40
55 437001 CARTUCHO hp 662 preto UN 1 10 10 R$53,30 R$ 533,00
56 444087 Tinta GT52 AZUL UN 1 10 10 R$ 62,17 R$ 621,70
57 342672 TONER NL-5928 RC VENLO P  IMRESSORA XÉROX B205 UN 1 10 10 R$ 380,37 R$ 3.803,70
58 444088 Tinta GT52 AMARELO UN 1 10 10 R$ 59,73 R$ 597,30
59 398475 Toner Original 35A CB435AB Preto UN 1 10 10 R$ 404,70 R$ 4.047,00
60 402421 Laser toner cartridge LH435A-436A-285A UN 1 10 10 R$ 45,01 R$ 450,10
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61 436688 Cartucho Toner Impressora Hp Cor Tinta Preta Cf400x UN 1 10 10 R$ 1025,81 R$ 10.258,10
62 436696 Cartucho Toner Impressora Hp Cor Tinta Ciano Cf401x UN 1 10 10 R$ 692,78 R$ 6.927,80
63 436697 Cartucho Toner Impressora Hp Cor Tinta Amarela Cf402x UN 1 10 10 R$ 675,79 R$ 6.757,90
64 436698 Cartucho Toner Impressora Hp Cor Tinta Magenta Cf403x UN 1 10 10 R$ 798,45 R$ 7.984,50
65 401531 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta ch561hb UN 1 10 10 R$ 64,24 R$ 642,40
66 401536 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Colorida ch562hb UN 1 10 10 R$ 83,63 R$ 836,30
67 419430 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta Cz113ab UN 1 10 10 R$ 74,90 R$ 749,00
68 419428 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Amarela Cz116ab UN 1 10 10 R$ 73,67 R$ 736,70
69 419429 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Ciano Cz114ab UN 1 10 10 R$ 70,40 R$ 704,00
70 466458 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta HP 60 UN 1 10 10 R$ 117,96 R$ 1.179,60
71 466457 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Colorida HP 60 UN 1 10 10 R$ 133,97 R$ 1.339,70
72 339257 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta HP 21 UN 1 10 10 R$ 111,96 R$ 1.119,60
73 351180 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Colorida HP 22 UN 1 10 10 R$ 149,60 R$ 1.496,00
74 395970 Cartucho Tinta Impressora Hp 60XL Cor Tinta Preta CC641WB UN 1 10 10 R$ 246,75 R$ 2.467,50
75 434766 Cartucho Tinta Impressora Hp 60XL Cor Colorida CC644WB UN 1 10 10 R$ 265,30 R$ 2.653,00
76 430710 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta CE278A UN 1 10 10 R$ 545,03 R$ 5.450,30
77 402421 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta CE285A UN 1 10 10 R$ 488,30 R$ 4.883,00
78 398475 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta CB435A UN 1 10 10 R$ 488,77 R$ 4.887,70
79 439434 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta CF280A UN 1 10 10 R$ 829,92 R$ 8.299,20
80 379457 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta HP 74 UN 1 10 10 R$ 109,16 R$ 1.091,60
81 369604 Cartucho Tinta Impressora Hp Cor Tinta Preta HP 75 UN 1 10 10 R$ 145,41 R$ 1.454,10
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82 439024 Cartucho Tinta Impressora Hp 664 Cor Tinta Preta F6V28AB UN 1 10 10 R$ 63,99 R$ 639,90
83 439026 Cartucho Tinta Impressora Hp 664 Cor Tinta Colorida F6V28AB UN 1 10 10 R$ 58,49 R$ 584,90
84 460286 Cartucho Tinta Impressora Epson Cor Tinta Preta T664120 UN 1 10 10 R$ 57,58 R$ 575,80
85 460299 Cartucho Tinta Impressora Epson Cor Tinta Ciano T664220 UN 1 10 10 R$ 65,51 R$ 655,10
86 460283 Cartucho Tinta Impressora Epson Cor Tinta Magenta T664320 UN 1 10 10 R$ 61,15 R$ 611,50
87 466825 Cartucho Tinta Impressora Epson Cor Tinta Amarela T664120 UN 1 10 10 R$ 61,48 R$ 614,80
88 47619 Cartucho Tinta Impressora Brother TN1060 Preto UN 1 10 10 R$ 225,97 R$ 2.259,70

89 478020 Cartucho para Etiquetadora Brother Preto sobre Branco  TZE-231 
12MM Compatível com o Modelo PT-1090

UN 1 10 10 R$ 68,48 R$ 684,80

90 150539 Cartucho Tinta Impressora Samsung D101S Preto UN 1 10 10 R$ 411,52 R$ 4.115,20
91 150539 Cartucho Tinta Impressora Samsung D104S Preto UN 1 10 10 R$ 73,06 R$ 730,60
92 398475  laser TONER 435a UN 1 10 10 R$ 404,70 R$ 4.047,00

93 444086 Tinta GT52 ROSA UN 1 10 10 R$ 57,88 R$ 578,80
94 444085 Tinta GT51 - GT51XL PRETO UN 1 10 10 R$ 52,00 R$ 520,00
95 448004 HD Sata 4TB 3.5'5400 rpm 64MB UN 1 100 100 R$ 646,24 R$ 64.624,00
96 465003 HD Sata 6TB 3.5  7200rpm 256MB Para Vigilância. UN 1 10 10 R$ 1748,56 R$ 17.485,60
97 415680 Disco Rígido Sata 1TB HD interno para desktop, 3.5

Capacidade: 1TB
Tecnologia de armazenamento: HDD
Dados do cache:64 MB
Largura:101.6 mm
Altura:147 mm

UN 1 100 100 R$ 396,86 R$ 39.686,00
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Profundidade:26.1 mm
Peso:0.45 kg
Interfaces:SATA III
Aplicações:PC

98 53171 Bateria recarregável 9v  250mah UN 1 50 50 47,35 R$ 2.367,50

99 231790

Pilha Alcalina pequena AA (16 UN)
Especificações:
a) Tamanho da pilha: AA
b) Forma: Cilíndrica
c) Formato de venda: Pacote 16 unidades. 
d) Capacidade da pilha: 2400 mAh
e) É recarregável: Não
f) Voltagem nominal: 1,5V
g) Composição: Alcalino

UN 2 50 50 R$ 63,23 R$ 3.161,50

100 231790

Pilha Alcalina pequena AA (4 Unidade)
Especificações: 
a) Tamanho da pilha: AA
b) Forma: Cilíndrica
c) Voltagem nominal: 1.5V
d) Composição: Alcalino
e) É recarregável: Não

UN 5 1000 1000 20,87 R$ 20.870,00

101 237006 Bateria não recarregável  9v 
a) Modelo:9V
b) Tamanho da bateria: 9V

UN 10 200 200 R$ 15,03 R$ 3.006,00
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c) Forma: Retangular
d) Formato de venda: Unidade
e) É inflamável: Sim

102 460338

NOTEBOOK
Especificações:
a) Alimentação: Bivolt
b) Bateria: 2 células 35Wh
c) Bluetooth :Bluetooth 5.0
d) Conexões2x USB 3.1 1x USB 2.0 1x hdmi Porta combo para 
headset/headphone
e) Garantia do Fornecedor: 12 Meses
f) Leitor de Cartão: Leitor de Cartões 4 em 1 (sd, sdhc, sdxc, MMC) 
g) Memória Ram: 8GB 
h) Modelo do Processador: I7-1065G7
i) Placa de Rede: WiFi 2x2 ac
j) Placa de Rede: Ethernet.
k) Polegadas da Tela: 15.6
l) Resolução da Tela: Full HD (1920 x 1080)
m) Sistema Operacional: Linux ou Windows 
n) HD: 256GB(SSD) ou Sata 1TB. 
o) Teclado Padrão: brasileiro

UN 1 6 6 R$ 4.050,88 R$ 24.305,28

103

439502 Disco Rígido  HD Externo - 4TB – 2,5
Capacidade: 4TB
Tecnologia de armazenamento: HDD
Interfaces: USB 3.0, USB 2.0
Aplicações:PC

UN 1 10 10 R$974,76 R$ 9.747,60
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104 389000

Conector RJ45 
Especificações:
a) Suporta conexões de até 1000 Mbps
b) Suporta Condutores em cobre 23 á 26 awg
c) Contatos do conector com banho de ouro

UN 1 1000 1000 R$ 1,50 R$ 1.500,00

105 338304

Placa de rede Usb 3.0 para RJ45
Especificações:
a) Tipo de conexão: USB-A
b) Interface de hardware: Ethernet USB 3.0
c) Umidade relativa; Máxima 95%
d) Dispositivos Compatíveis: Notebook, Mac

UN 1 10 10 R$202,96 R$ 2.029,60

106 236764

Cabo extensor USB
Especificações:
a) Conector de saída: Micro USB BM
b) Conector de entrada: USB AM
c) Comprimento do cabo: 1.8 m
d) Cor do cabo: Preto
e) Tipo: USB AM/BM
f) Comprimento: 1.8 metros
g) Versão: 2.0

UN 5 10 10 R$ 13,96 R$ 139,60

107 355247

Adaptador de rede Wireless 
Especificações:
a) Taxa de transferência de dados: 300 MB/s
b) Tecnologia de conectividade: WLAN
c) Interface: USB

UN 1 10 10 R$ 45,75 R$ 457,50
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108 341085

Placa de Rede PCI Gigabit Ethernet 1000Mbps
Tecnologia de conectividade: Ethernet
Taxa de transferência de dados: 1000 MB/s
Interface: PCI
Adaptador de Rede semelhante a Gigabit, PCI Express
Adaptador 10/100/1000Mbps PCIe
32-bit de interface PCIe, economizando espaço em chassis 
limitados
Wake-on-LAN, conveniente para gerenciar mais LAN

UN 1 20 20 R$111,36 R$ 2.227,20

109 480089 Servidor similar ao Lenovo Sr630 Xeon Silver
Especificações:
a) Núcleo do processador disponível: 10 núcleos, por processador 
(este servidor suporta dois processadores mas só vem com 1 
instalado por padrão)
b) Cache do processador:13,75 MB
c) Nome do processador:Intel® Xeon® Silver 4210R (10 núcleos 
com 2,40 GHz até 3,20 GHz, 13,75 MB, 100 W)
d) Slots de processador:2
e) Número processadores:1
f) Velocidade do processador:2,40 GHz até 3,20 GHz com 
Frequência turbo max
g) Tipo de memória:Memória DDR4 2.933 MHz, suporte até 768 GB
em 12 slots (6 por processador)
h) Slots de memória:24 total, sendo 12 slots para cada processador
i) Memória, padrão: Memória 1X 32GB TruDDR4 2933 MHZ RDIMM

UN 1 3 3 R$19.234,83 R$ 57.704,49

- 55 de 87 -



Continuação do Edital PE SRP nº 03/2022, da EAMSC.
ANEXO I

j) Discos rígidos incluídos:Nenhuma enviada por padrão, suporta 8 
UNs SFF 2,5″ SAS/SATA
k) Quantidade de Discos rígidos: Até 8 unidades SFF 2,5″ SAS/SATA
l) Controlador de armazenamento:Controladora RAID 730-8i 2G 
cache RAID 0/1/5/6/10/50/60
m) Tipo de unidade ótica:não suporta unidade ótica interna
n) Tipo de fonte de alimentação:2 fontes de alimentação, hot-plug 
Universal slot flexível 750W
o) Controlador de rede:4 portas de rede 1GB RJ45 (LAN ON 
BOARD)
p) Controlador de Vídeo: Matrox G200 com 16 MB de memória 
integrada no controlador XClarity. A resolução máxima é 
1920×1200 a 60 Hz com 32 bits por pixel
q) Gerenciamento de infraestrutura:Software de gerenciamento 
XCLARITY ENTERPRISE
r) Características do sistema de ventilação:5 ventiladores hot-plug 
de desempenho inclusos (ao incluir segundo processador é 
necessários mais 2 ventiladores)
s) Porta USB:USB 3.0 e 2.0 (2 frontal, 2 traseiras)
t) Mouse:Não acompanha
u) Teclado:Não acompanha
v) Form factor:Rack1U Acompanha trilho deslizante para rack 19″
w) Tensão:110/220v (Bivolt)
x) Slots de expansão: até 3 PCIe 3.0, para descrições detalhadas, 
y) Garantia: 3 ano On-site, 9X5 NBD direto com o fabricante
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z) Peso:20 kg
aa) Dimensões do produto (L x A x P):48 x 5 x 75 cm
ab) O servidor tem o seguinte peso:
ac) Configuração mínima: 11,9 kg 
ad) Configuração máxima: 18,8 kg 

110 122971 SWITCH 16PORTAS
Especificações:
a) Certificação: FCC, CE, RoHs
b)  Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 
ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. 
c) Dimensões aprox.: 294 x 180 x 44 mm 
d) Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , 
IEEE 802.3x 
e) Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 
Mbps (Auto MDI / MDIX) 
f) Mídia de rede: 
10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 
EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) 
100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m)
EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo 
categoria 5, 5e cable (maximum 100m) 
g) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz 
h) Desempenho: 
- Capacidade de Comutação: 32 Gbps 
- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps 

UN 1 10 10 R$ 868,81 R$ 8.688,10
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- Tabela de Endereços MAC: 8K 
- Jumbo Frame: 10KB 
- Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e 
inovadoras economizam até 15% de energia
- Método de Transferência: Armazena e Encaminha Ambiente: 
- Temperatura de Operação: 0ºC ~ 40ºC (32º F ~ 104º F) 
- Temperatura de armazenamento: -40ºC ~ 70ºC (-40ºF ~ 158ºF) 
- Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; 
- Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação 

111 122971 SWITCH 48 PORTAS
Especificações:
a) Certificação: FCC, CE, RoHs
b) Requistos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 
ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. 
c) Dimensões aprox.: 294 x 180 x 44 mm 
d) Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , 
IEEE 802.3x 
e) Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 
Mbps (Auto MDI / MDIX) 
f) Mídia de rede: 
- 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 
- EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) 
- 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m)
- EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo 
categoria 5, 5e cable (maximum 100m) 

UN 1 5 5 R$ 4.805,06 R$ 24.025,30
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g) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz 
h) Desempenho: 
- Capacidade de Comutação: 32 Gbps 
- Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps 
- Tabela de Endereços MAC: 8K 
- Jumbo Frame: 10KB 
- Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e 
inovadoras economizam até 15% de energia
- Método de Transferência: Armazena e Encaminha Ambiente: 
- Temperatura de Operação: 0ºC ~ 40ºC (32º F ~ 104º F) 
- Temperatura de armazenamento: -40ºC ~ 70ºC (-40ºF ~ 158ºF) 
- Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; 
- Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação 

112 243154

Switch 24 portas 10-100-1000 
Especificações:
a) 24 portas RJ45 10/100/1000 Mbps
b) Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até
40% de energia
c) Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX
d) Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack
e) Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , 
IEEE 802.3x

UN 1 10 10 R$ 1.123,65 R$ 11.236,50
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113 41629

ESTABILIZADOR ALTA TENSAO 1200VA
Especificações:
a) Potência pico:1200VA
b) Potência nominal:1200 VA
c) Voltagem de entrada:115V/127V
d) Voltagem de saída:115V
e) Denominação de voltagem;Monovolt
f) Baterias inclusas :Sim 
g) voltagem baterias: 12v

UN 1 30 30 R$834,49 R$ 25.034,70

114 41629

ESTABILIZADOR ALTA TENSAO 3200VA
a) Entrada Bivolt Automático: 115V / 220V
b) Saída Bivolt Chaveada Selecionável: 115V / 220V
c) Potência: - 3200VA
d) Topologia:- Line Interactive
e) Forma de Onda:- Senoidal
f) Baterias:- 2 Baterias Seladas Internas de 12V/18Ah Autonomia Média 
de 3 Horas com Referência ao Uso de 1PC on Board + 1 ]
g) Monitor LCD 15,6″- Desligamento Automático ao Final do Tempo de 
Autonomia
h) Conectores:- Expansão de Autonomia com Conector de Engate Rápido
i) Comunicação Inteligente USB de Série Comunicação RS232 (Opcional)
j) Comunicação SNMP TCP IP (Opcional)
k) 8 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 – 10A)
l) 4 Tomadas de Saída (Norma NBR 14136 – 20A)

UN 1 10 10 R$2309,10 R$ 23.091,00
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115 41629 No-Break de 10 KVAs(10000VA)
Especificações:
Saída
Capacidade de energia de saída 10.0kWatts / 10.0kVA
Potência Máxima Configurável (Watts) 10.0kWatts / 10.0kVA
Tensão nominal de saída 230V
Outras tensões de saída 220, 240
Fator de Carga de Crista 3 : 1
Topologia
Dupla Conversão Online
Tipo de forma de onda
Onda senoidal
Entrada
Tensão nominal de entrada 230V
Frequência de entrada 40 – 70 Hz
Tipo de Conexão de Entrada
Hard Wire 3-wire
Outras Tensões de Entrada
220, 240
Baterias & Tempo de operação
Tipo de bateria:
Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de 
vazamento
Tempo de recarga típico 3hora(s) Autonomia
Comunicação & Gerenciamento

UN 1 2 2 R$12.446,33 R$ 24.892,66
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Painel de controle
Console LCD de status e controle multifunção
Alarme sonoro
Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : 
tom de alarme continuamente sobre carregado
Desligamento de Emergência (EPO)
Sim
Proteção contra surtos e filtragem
Regime nominal de picos de tensão de energia
600Joules
Conformidade
Aprovações
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantia Padrão
Reparo ou substituição por 2 anos
- Modelo de referência: Nobreak APC Easy 
SRV10KI,10KVA(10000VA),220V(F+N+T),ONLINE, TORRE.

TOTAL R$ 1.093.269,32
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1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal  ou,  diante de sua recusa,  aos  licitantes remanescentes,  desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
deverá ocorrer pelo menor preço.
1.4.  Será  dada  a  prioridade  de  aquisição  aos  produtos  das  cotas  reservadas  quando  forem
adjudicados  aos  licitantes  qualificados  como  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º,
do Decreto n. 8.538, de 2015.
1.5.  O prazo de vigência da contratação serão de 12 (doze) meses contados da assinatura  do
contrato e/ou instrumento substitutivo do certame, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei
n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em Tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica.

5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
5.1  Os  critérios  de sustentabilidade  são aqueles  previstos  nas  especificações  do objeto  e  nos
Estudos Técnicos Preliminares. 

6.  ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1 O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias,  contados do recebimento do pedido, em
remessa única, no seguinte endereço: Avenida Marinheiro Max Schramm, nº 3028, Estreito, CEP
88.095-900, Florianópolis, SC, ao  responsável - fiscal do contrato SO-CI Odilon. Na sua ausência,
responderá o 1°SG-CI Goulart.
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6.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de  5 (cinco) dias,  pelo  responsável pelo
acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior  verificação  de  sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
6.3  Os  bens  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de  48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação formal, às custas do licitante, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
6.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 7 (sete) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material  e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.
6.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado,  reputar-se-á como realizada,  consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
6.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 São obrigações da Contratante:
7.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.1.2  verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;
7.1.3  comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.4 acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de
comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros,  ainda  que  vinculados  à  execução  do  presente  Termo  de  Contrato,  bem  como  por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1  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:
8.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
8.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e
da relação da rede de assistência técnica autorizada;
8.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;
8.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da  entrega,  os  motivos  que  impossibilitem  o  cumprimento  do  prazo  previsto,  com  a  devida
comprovação;
8.1.5  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
8.2 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
– SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,
até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à
Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal
ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1  É admissível  a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos
na  licitação  original;  sejam  mantidas  as  demais  cláusulas  e  condições  do  contrato;  não  haja
prejuízo  à  execução  do  objeto  pactuado  e  haja  a  anuência  expressa  da  Administração  à
continuidade do contrato.
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11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com  a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  de  falhas  ou  defeitos
observados.
11.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 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.
11.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda que resultante  de imperfeições
técnicas  ou vícios 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.
11.3  O  representante  da  Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas  com a execução do contrato,  indicando dia,  mês e  ano,  bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

12. DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até  30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência
e conta corrente indicados pelo contratado.
12.1.1 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.
12.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
12.3  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 sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF,  a situação de irregularidade do fornecedor contratado,
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018.
12.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por  exemplo,  obrigação
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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.
12.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
12.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar  a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
12.7  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será
providenciada sua notificação, 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.
12.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar  consulta  ao  SICAF  para  identificar  possível  suspensão  temporária  de  participação  em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3,
de 26 de abril de 2018.
12.9 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 pertinentes e necessários para garantir  o recebimento de seus
créditos.
12.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à  contratada  a
ampla defesa.
12.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.
12.11.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por  motivo  de  economicidade,  segurança  nacional  ou  outro  de  interesse  público  de  alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
12.12.1  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.
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12.13 Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha
concorrido,  de  alguma  forma,  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

                                                                         365
13. DO REAJUSTE
13.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentação das propostas.
13.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços
iniciais  serão  reajustados,  mediante  a  aplicação,  pela  CONTRATANTE,  do  índice  IPCA/IBGE,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com
base na seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994): 
R = V (I – Iº) / Iº, onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para
entrega da proposta na licitação;
I = Índice relativo ao mês do reajustamento;
13.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
13.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a  importância  calculada  pela  última variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
13.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
13.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa  mais  ser  utilizado,  será  adotado,  em  substituição,  o  que  vier  a  ser  determinado  pela
legislação então em vigor.
13.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
13.8 O reajuste será realizado por apostilamento.
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14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

14.1.1 Primeiro, não há complexidade e vultuosidade na presente licitação, não comprometendo o
cumprimento das obrigações;
14.1.2 Segundo, à onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa
um valor que seria agregado às propostas dos licitantes, o que equivale dizer que os custos dessa
exigência seriam repassados à própria Administração contratante. Portanto, essa exigência vai de
encontro à economicidade da contratação;
14.1.3 Terceiro, a exigência da garantia, por conta desses fatores, pode representar diminuição do
universo de interessados e ao caráter competitivo do certame.

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
15.1 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, conforme o prazo
indicado na descrição do item ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a
partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
15.2  A  garantia  será  prestada com vistas  a  manter  os  equipamentos  fornecidos  em perfeitas
condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
15.3 A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada,
ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
específicas. 
15.4 Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções
necessárias. 
15.5 As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser
substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 
15.6  Uma  vez  notificada,  a  Contratada  realizará  a  reparação  ou  substituição  dos  bens  que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência
técnica autorizada. 
15.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante. 
15.8 Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente,
de  especificação  igual  ou  superior  ao  anteriormente  fornecido,  para  utilização  em  caráter
provisório  pelo Contratante,  de  modo a garantir  a  continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execução dos reparos. 
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15.9  Decorrido  o  prazo  para  reparos  e  substituições  sem  o  atendimento  da  solicitação  do
Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a
contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 
15.10  O  custo  referente  ao  transporte  dos  equipamentos  cobertos  pela  garantia  será  de
responsabilidade da Contratada. 
15.11 A garantia  legal  ou contratual  do  objeto tem prazo de vigência  próprio e  desvinculado
daquele  fixado  no  contrato,  permitindo  eventual  aplicação  de  penalidades  em  caso  de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações
assumidas na contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo; ou
e) cometer fraude fiscal.
16.2 Pela inexecução  total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
I) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas  faltas  leves,  assim entendidas aquelas  que não acarretam prejuízos significativos
para o serviço contratado;
II) Multa:
(1) moratória de 0,2% (dois décimos de por cento)  por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de30 (trinta) dias;
(2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total do objeto;
III)  Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar com  o  órgão,  entidade  ou  unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
IV)  Sanção de impedimento de licitar  e  contratar  com órgãos e entidades da  União,  com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
V) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação
perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
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16.3 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.
16.4 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
16.5  Também ficam  sujeitas  às  penalidades  do art.  87,  III  e  IV  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  as
empresas ou profissionais que:
16.5.1  tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no
recolhimento de quaisquer tributos;
16.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.5.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de
atos ilícitos praticados.
16.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
16.7  As  multas  devidas  e/ou prejuízos  causados  à Contratante  serão deduzidos  dos  valores  a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
16.8 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de  10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
16.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
16.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
16.11 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa  tipificada  pela  Lei  nº  12.846,  de  1º  de  agosto  de  2013,  como  ato  lesivo  à
administração pública nacional  ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado,  para ciência  e decisão sobre a eventual  instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
16.12 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas 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 administrativa.
16.13  O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação
de agente público. 
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16.14 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
17.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
17.2 Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.
17.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
17.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos  compatíveis  com  o  objeto  desta  licitação,  ou  com  o  item  pertinente,  por  meio  da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
17.3.2 Cópia autenticada do alvará de funcionamento expedido por prefeitura municipal. 
17.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
17.4.1  Valor  Estimativo  Global:  R$  1.093.269,32  (um  milhão  noventa  e  três  mil  duzentos  e
sessenta e nove reais e trinta e dois centavos).
17.4.2 Valores unitários: conforme Tabela do Item 1.1 do Termo de Referência.
17.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item.
17.6 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
18.1  O  custo  estimado  da  contratação  é  de R$  1.093.269,32  (um  milhão  noventa  e  três  mil
duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos).

19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
19.1  A indicação da dotação orçamentária  fica  postergada para  o momento da  assinatura do
contrato ou instrumento equivalente.

20. ANEXO
20.1 Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:
Anexo A – Estudos Técnicos Preliminares.

Florianópolis, SC,             de                            de 2022.

ODILON DE MELO GOMES DA SILVA
Suboficial (CI)

Encarregado do Serviço de Tecnologia da Informação
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ATO DE APROVAÇÃO

De acordo com o disposto no inciso II do Art. 14º do Decreto nº 10.024/2019, aprovo o
presente Termo de Referência, considerando necessária a contratação do objeto em lide, com
vista  às  justificativas  apresentadas  e  em  conformidade  com  as  especificações,  quantidades  e
pesquisa de mercado constantes deste Termo.

Florianópolis, SC,      de                  de 2022.

ANDRÉ LUIZ VILELA DE ASSIS
Capitão de Fragata

Ordenador de Despesas
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MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Objeto:  Eventual aquisição de material de informática
Nº Processo Administrativo: 63171.000428/2022-24 

Setor Requisitante: Serviço de Tecnologia da Informação (EAMSC-021)
Responsável: ODILON DE MELO GOMES DA SILVA

I - Necessidade da contratação

O Serviço de Tecnologia da Informação (STI), setor da Escola de Aprendizes-Marinheiros de
Santa  Catarina  (EAMSC),  possui  como  trabalho  o  suporte  de  Telecomunicações  e
informática, incluindo reparos, configurações, instalações de programas e equipamentos.
Por isso a necessidade dos materiais para aquisição de uso imediato, pequenos estoques,
ferramentais entre outros.
A  EAMSC  necessitando  aquisição  de materiais  de  informática,  adapta  soluções  no
atendimento das necessidades de aquisição,  instalação e  Manutenção de equipamentos
de Tecnologia da Informação e Comunicação .
Neste  conceito,  as  futuras  compras  pretendidas  alinham-se  à  política  que  o  Governo
Federal vem implantado na reestruturação das aquisições de materiais, buscando atingir
padrões de excelência em qualidade e produtividade, focando sua ação nas áreas fins.
Os bens a serem adquiridos são considerados comuns, pois há padrões de desempenho e
qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado, nos termos artigo 3° do Decreto n° 10.024/2019.

II - Requisitos necessários para a escolha da solução

Aquisição  de  Bens  e  Materiais  de  Informática,  conforme  condições,  quantidades  e
exigências estabelecidas no Termo de Referência. 
Nos termos do art. 3º, inciso II, do Decreto n° 7.7174/10, combinado com os arts. 1° a 3º
da Orientação Normativa/SLTI N°1, de 20 de agosto de 2015 e PROCON, para os itens 6 a
14,  21,  22,  23,  31,  32,  40,  42,  47,  50,  51,  97  a  101  e  108  a  114,  eletroeletrônicos  e
eletrodomésticos  e  afins  relacionados  no  Termo  de  Referência  que  necessitam  de
certificação, exige-se o cumprimento da regulação elaborada pelo INMETRO ou ANATEL,
quanto  as  exigências  da  segurança  para  o  usuário  e  instalações,  compatibilidade
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eletromagnética,  e  consumo  de  energia,  mediante  o  procedimentos  de  certificação
conduzido pela autarquia ou entidades acreditadas.
    Os equipamentos citados no Termo de Referência, que não necessitam de certificações
INMETRO  ou  órgãos  acreditados,  enquadram-se  como  itens  com  inviabilidade  técnica
tanto  para  obtenção  de  certificações  quanto  pela  sua  elevada  singularidade  ou
personalização, levando-se em conta a forma de utilização e o emprego.
     Para os itens 6 a 14 equipamentos de Telecomunicações, será exigida a Certificado de
Conformidade Técnica seguido de sua respectiva homologação no site da ANATEL, através
do código de que deverá estar gravado no produto e/ou no manual do mesmo.

III - Levantamento de mercado

Para  calcular  o  preço  de  mercado,  nos  baseamos  em  3  lojas  do  mercado  de
Telecomunicações e informática, consideramos a média, como consta no anexo Mapa de
pesquisa de Preços. A inoperância do site de pesquisa de preços na ocasião limitou a ser
desta forma.

IV - Descrição da solução

O Serviço de Tecnologia da Informação (STI), setor da Escola de Aprendizes-Marinheiros de
Santa Catarina  (EAMSC),  responsável  pelo  suporte  de Telecomunicações  e informática,
efetua  reparos,  configurações  e  instalações  de  programas  em  equipamentos  e  locais
restritos e sigilosos, sendo vantajoso a aquisição de materiais para uso imediato, pequenos
estoques, ferramentais entre outros. Assim sendo, é imprescindível para o funcionamento
da atividade fim nesta Organização Militar a aquisição dos objetos, os quais seguem as
características técnicas estipuladas no Termo de Referência.   

V - Estimativa das quantidades com a memória de cálculo

A estimativa  se  baseia  pelos  recursos  permanentes  que  estão  disponíveis  atualmente,
necessidade  e aquisições  a  serem realizadas  no período de 12 meses  para atender  às
demandas desta Organização Militar,  baseando-se no histórico de consumo, bem como
nos diversos setores do departamento administrativo. 

VI - Estimativa do valor da contratação

Diante da necessidade da EAMSC, estima-se o valor global de R$ 1.093.269,32 (um milhão
noventa e três mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos).

VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável

Não  haverá  parcelamento  de  solução.  As  quantidades  dos  itens  a  serem  adquiridos
poderão ser solicitadas no total ou parcialmente, de acordo com as deliberações mensais
apresentadas e aprovadas por ocasião do Conselho de Gestão da Organização Militar.
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VIII - Contratações correlatas e/ou interdependentes

Esta  Organização  Militar  possui  mão  de  obra  qualificada  com  pessoal  da  área  de
informática, eletro e eletrônica. A presente contratação ocorre de forma independente,
não dependendo de qualquer outro processo licitatório para que possa surtir seus efeitos.

IX - Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento institucional

O Sistema de Registro de Preços (SRP) de material de informática, se encontra no  Plano
Anual de Contratações desta OM.

X - Resultados pretendidos

Através  da  aquisição  dos  itens  mencionados  no  Termo  de  Referência  otimizar  os
equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação.

XI - Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do
contrato

O STI, responsável pelas Telecomunicações e informática, tem suporte e possui pessoal
qualificado para instalação e utilização dos itens descritos para aquisição.    
- Observação dos possíveis riscos relacionados ao descumprimento de alguma cláusula por
parte da Contratada, identificação e análise dos riscos decorrentes da falta de material por
atraso na entrega, descumprimento do Edital, a possível deficiência no funcionamento e
manutenção das atividades da Organização e suas consequências, bem como os controles
preventivos e compensatórios;
 -  Deverá  ser  observado,  ainda,  possíveis  solicitações  de  reequilíbrio  de  preços  pela
Contratada,  em  decorrência  de  eventuais  óbices  para  o  fornecimento  continuado  dos
itens, pela variação e aumento dos insumos ou matérias-primas utilizados na composição
dos itens e que incidam no preço final do produto; 
 -  Avaliação  das  condições  a  serem  estabelecidas  no  Edital  e  a  verificação  se  estão
coerentes com a legislação em vigor, de modo a atender  os objetivos da Administração;
 - Observação da legislação no que concerne a possíveis penalidades cabíveis e aplicáveis, a
serem inseridas no Contrato,  em decorrência de descumprimento de suas cláusulas;
  - Orientar o Fiscal de Contrato a registrar em documento próprio todas as ocorrências
relacionadas com o serviço contratado de fornecimento do material, determinando o que
for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados nos itens recebidos e que
estiverem  em  desacordo  ou  pelo  descumprimento  de  alguma  cláusula  por  parte  da
Contratada,  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as
providências cabíveis.

XII - Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

Na pretensão de cumprir o conceito de TI verde, que é definido como um conjunto de
práticas que torna mais sustentável e menos prejudicial o uso da tecnologia, e está ligado
aos processos de fabricação dos componentes, a administração e a utilização dos ativos de
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TI, bem como o descarte do “lixo eletrônico”, priorizamos a utilização de tecnologias de
virtualização, as quais podem ser definidas como soluções computacionais que permitem a
execução de vários sistemas operacionais e seus respectivos softwares a partir  de uma
única  máquina  física.  Como  benefícios  da  virtualização  podem  ser  citados  o  melhor
aproveitamento da infraestrutura existente, a redução no consumo de energia elétrica,
diminuição na geração de lixo eletrônico e menor emissão de carbono.
Outro critério que priorizamos nas especificações é a adoção de um plano de descarte ou
reuso dos ativos de TI a serem contratados, haja vista que na sua fabricação são usadas
substâncias que lhes conferem durabilidade, desempenho e proteção, contudo, quando
chegam ao final do seu ciclo de vida esses elementos, tais como mercúrio, chumbo, fósforo
e cádmio,  podem representar  riscos  à  saúde  da  natureza  e  do homem se  não  forem
descartados adequadamente.
Também  poderá  ser  priorizada  a  adoção  de  processos  administrativos  na  sua  forma
eletrônica,  utilizando  softwares  aplicativos.  Os  documentos  poderão  ser  gerados  e
mantidos em sua forma digital e, com o objetivo de garantir a integridade deles, sendo
utilizados  recursos  tecnológicos  de  segurança  da  informação.  O  objetivo  da  referida
adoção é reduzir o número de cópias e impressões em papel.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação

Esta  equipe  de  planejamento  declara  viável  esta  contratação  com  base  neste  Estudo
Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII,  art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da
SEGES/ME.

Florianópolis, SC,           de                            de 2022.

ODILON DE MELO GOMES DA SILVA
Suboficial (CI)

Encarregado do Serviço de Tecnologia da Informação
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MINISTÉRIO DA DEFESA

MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63171.000428/2022-24

A  União,  representada  pelo  Comando  da  Marinha,  por  intermédio  da  Escola  de  Aprendizes
Marinheiros de Santa Catarina, com sede na Avenida Marinheiro Max Schramm, nº 3028, Estreito,
na cidade de Florianópolis, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.502/0171-10, neste ato representado
pelo Capitão de Fragata ANDRÉ LUIZ VILELA DE ASSIS, Comandante desta Escola, nomeado pela
Portaria nº. 84/MB/MD de 24/03/2021, inscrito no CPF sob o nº. 051.857.557-84, portador da
carteira de identidade nº 590.296-7/MB, e em conformidade com as atribuições que lhe foram
conferidas  pelo  Comandante  do 5º  Distrito  Naval,  considerando  o  julgamento  da  licitação na
modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 03/2022, publicada
no ......  de ...../...../......,  processo nº  63171.000428/2022-24,  RESOLVE  registrar os preços da(s)
empresa(s)  indicada(s)  e  qualificada(s)  nesta  ATA,  de  acordo  com  a  classificação  por  ela(s)
alcançada(s)  e  na(s)  quantidade(s)  cotada(s),  atendendo  as  condições  previstas  no  edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições
a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de material de
Informática, conforme especificado no Termo de Referência 021/001/2022, anexo I do edital de
Pregão  nº  03/2022,  que  é  parte  integrante  desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es)  e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

Item do
TR Especificação Detalhada UF

Quantidade
do órgão

Gerenciador
EAMSC

Valor Unitário Total

2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo
a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR
3.1 O Órgão Gerenciador será a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892,
de 2013.
4.1.1 Será admitida a adesão de órgãos não participantes na fase interna da licitação para que
seja assegurado ao fornecedor adjudicatário a compensação pelo seu esforço de ter atendido o
chamamento da Administração, caso tenha se cumprido o Art. 16, do Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013.
4.1.2 A possibilidade de adesão de órgão não participante neste pregão eletrônico foi admitida
como  forma  de  estímulo  aos  licitantes,  visando  incrementar  o  desempenho  comercial  e
possibilitar  a  aplicação  do  princípio  constitucional  da  licitação  como  instrumento  de
desenvolvimento nacional, geração de emprego e renda, além dos efeitos na arrecadação de
tributos federais, estaduais e municipais. 
4.1.3 A admissão de órgãos não participantes à presente licitação justifica-se pela possibilidade
de incentivo aos potenciais fornecedores, como forma de ofertarem bens (ou serviços) de sua
produção ou de sua atividade econômica (principal ou secundária), como forma de aproveitar o
elevado potencial de compras dos órgãos da Administração Pública.

4.1.4 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões
feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de
estudo,  pelos  órgãos  e  pelas  entidades  que  não  participaram  do  registro  de  preços,  que
demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
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4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o  órgão  gerenciador  e  órgãos
participantes. 
4.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório
e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
4.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de  cada  item  registrado  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão  gerenciador  e  órgãos
participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não  participantes  que  eventualmente
aderirem.
4.4.1  Tratando-se  de  item  exclusivo  para  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente
autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das
contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes
anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011
– P).
4.5  Ao  órgão  não  participante  que  aderir  à  ata  competem  os  atos  relativos  à  cobrança  do
cumprimento  pelo  fornecedor  das  obrigações  contratualmente  assumidas  e  a  aplicação,
observada  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.6  Após  a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não  participante  deverá  efetivar  a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.
4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar,  excepcional e justificadamente, a prorrogação do
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada
pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA
5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1 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.
6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  do  objeto  registrado,  cabendo  à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
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6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior  ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de  fornecimento,  e  sem  aplicação  da  penalidade  se  confirmada  a  veracidade  dos  motivos  e
comprovantes apresentados; e
6.5.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.6 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.
6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando:
6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;
6.7.2  não retirar  a  nota  de  empenho ou instrumento equivalente  no prazo  estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
6.7.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
6.7.4  sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.8  O  cancelamento  de  registros  nas  hipóteses  previstas  nos  itens  6.7.1,  6.7.2  e  6.7.4  será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
6.9.1 por razão de interesse público; ou
6.9.2 a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES
7.1  O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas no Edital.
7.1.1 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão  para  registro  de  preços  que,  convocados,  não  honrarem  o  compromisso  assumido
injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
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7.2  É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art.  5º,  inciso X,  do Decreto nº
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos
órgãos  participantes,  caso  no  qual  caberá  ao  respectivo  órgão  participante  a  aplicação  da
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
7.3  O  órgão  participante  deverá  comunicar  ao  órgão  gerenciador  qualquer  das  ocorrências
previstas  no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS
8.1 As condições gerais do fornecimento,  tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto,  as  obrigações  da  Administração  e  do  fornecedor  registrado,  penalidades  e  demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
8.2  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, nos termos do art. 12, §1º
do Decreto nº 7892/13.
8.3  A  ata  de  realização  da  sessão  pública  do  pregão,  contendo  a  relação  dos  licitantes  que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes.
 

Florianópolis, _____ de _______________ de 20_____.

ANDRÉ LUIZ VILELA DE ASSIS XXXXXXXX
Capitão de Fragata CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Ordenador de Despesas Representante da CONTRATADA

ODILON DE MELO GOMES DA SILVA SUHELEN SCHINZEL
Suboficial (CI) Primeiro-Tenente (RM2-T)

Fiscal do Contrato Analista
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MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO  

TERMO  DE  CONTRATO  DE  COMPRA  Nº  85600/2022-
XX/00, QUE FAZEM ENTRE SI A ESCOLA DE APRENDIZES-
MARINHEIROS  DE  SANTA  CATARINA  E  A  EMPRESA
XXXXXXXX.

A União, por intermédio da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, com sede na
Avenida Marinheiro Max Schramm, n° 3028, Estreito, na cidade de Florianópolis/SC, inscrita no
CNPJ sob o nº 00.394.502/0171-10, neste ato representado pelo Capitão de Fragata ANDRÉ LUIZ
VILELA DE ASSIS, Comandante desta Escola, nomeado pela Portaria nº. 84/MB/MD de 24/03/2021,
inscrito no CPF sob o nº. 051.857.557-84, portador da carteira de identidade nº 590.296-7/MB,
doravante denominada CONTRATANTE,  e  a  empresa  XXXXXXXX,  inscrito(a)  no CNPJ sob o n.º
QQQQ,  sediada  na  ZZZZZZ –  CEP:  NNNNN,  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato
representada pelo(a)  PPPPPPPP,  portador(a)  da Carteira de Identidade nº  YYYYYY,  e  CPF nº  AAAAAA,
tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  nº  63171.000808/2022-69  e  em  observância  às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 04/2022, por
Sistema de Registro de Preços,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a registro de preços para a eventual aquisição de
material  de Informática para a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina,  conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2.  Este  Termo  de  Contrato  vincula-se  ao  Edital  do  Pregão,  identificado  no  preâmbulo  e  à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:
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ITEM
DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO
CATMAT

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE VALOR

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com
início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma
do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ XXX.
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração,  frete,  seguro  e  outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1.  As  despesas  decorrentes  desta contratação estão programadas  em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
 - Natureza de Despesa: 339030
 - UGE/UGR: 785600 – Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina
- Dotação Orçamentária:  X488DV; G471MN

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1  As  condições  de  entrega  e  recebimento  do  objeto  são  aquelas  previstas  no  Termo  de
Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO
9.1 A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1  As  obrigações  da  CONTRATANTE e  da  CONTRATADA são aquelas  previstas  no  Termo de
Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
12.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme
o caso:
12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3 Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES
13.1  É  vedado  à  CONTRATADA  interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
13.2  É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar  este Termo de Contrato para qualquer
operação  financeira,  nos  termos  e  de  acordo  com  os  procedimentos  previstos  na  Instrução
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.
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13.2.1  A  cessão  de  crédito,  a  ser  feita  mediante  celebração de  termo aditivo,  dependerá  de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que
a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a
legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
13.2.2 O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta
vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art.  65 da Lei nº 8.666, de
1993.
14.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1  Incumbirá à CONTRATANTE providenciar  a publicação deste instrumento,  por extrato,  no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1 É eleito o Foro da Seção Judiciária de Florianópolis, SC - Justiça Federal. para dirimir os litígios
que  decorrerem da  execução deste  Termo de  Contrato  que  não  possam  ser  compostos  pela
conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por
duas testemunhas.

Florianópolis, _____ de _______________ de 20_____.

ANDRÉ LUIZ VILELA DE ASSIS XXXXXXXX
Capitão de Fragata CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Ordenador de Despesas Representante da CONTRATADA

ODILON DE MELO GOMES DA SILVA SUHELEN SCHINZEL
Suboficial (CI) Primeiro-Tenente (RM2-T)
Testemunha Testemunha

- 87 de 87 -


	3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
	3.1 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
	15.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.
	15.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
	17.2 Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.
	17.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
	17.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
	18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
	18.1 O custo estimado da contratação é de R$ 1.093.269,32 (um milhão noventa e três mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos).
	19. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
	13.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
	14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

