
 

 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA  
CAMPUS EUNÁPOLIS 

  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016 

(Processo Administrativo n.º 23291.000609/2016-08) 
 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, CNPJ: 
10.764.307/0010-03, por meio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 20, de 28 de março de 
2016, sediado na Avenida David Jonas Fadini, S/n, Juca Rosa, Eunápolis – Bahia. CEP 45820.970, 
realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 
31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do 
Decreto 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: 27/10/2016 
Horário: 10h00min (horário local) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

  

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços de Equipamento de Tecnologia 

da Informação e Comunicação, 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 for de seu interesse.  

1.3. Com exceção do item 19 que é de ampla concorrência os demais itens são de 

participação exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme lei 

complementar 147/2014. 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES (item facultativo) 

2.1. O órgão gerenciador será o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS UASG 158410. 

2.2. São participantes os seguintes órgãos: 

2.2.1. UASG 158361 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ; 

2.2.2. UASG 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES. 



 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 

mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e 

no Decreto nº 7.892, de 2013. 

3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 

aderirem. 

3.4. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 

cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 

observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 

as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços. 

3.5.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da 

ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 

das transações inerentes a este Pregão. 

4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 



 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

Com exceção do item 19, que é permitida a participação de empresas não enquadradas 
como ME/EPP, os demais itens neste Pregão são de participação exclusiva de 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG 
nº 2, de 2010. 

5.1. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

5.1.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

5.1.4.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

5.1.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

5.2.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 

5.2.1.1. nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

5.2.1.2. nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” , apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na 

Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

5.2.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

5.2.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.2.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.2.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase 

de recebimento de propostas. 



 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1.  valor unitário; 

6.6.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo 

de Referência para cada item; 

6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a 

quantidade total prevista para o item. 

6.6.3. Marca; 

6.6.4. Fabricante;  

6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 

caso; 

6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 

registrado.  

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (Sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.10. A licitante deverá no campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado” 
descrever o serviço ofertado, indicando as características requeridas no Termo de 
Referência, Anexo I, deste edital. Não serão aceitas, para efeito de Classificação das 
propostas, as expressões: “conforme edital”, “conforme especificações do edital” ou 
outra semelhante. 

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem 

omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.  

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 



 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário). 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos 

7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 

7.14. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas 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 licitantes 

qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação 

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das 

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 

2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.14.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por 

empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou 

empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 

acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

7.15. 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. 

7.15.1. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

7.15.2. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 

relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente 

entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

7.15.3. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. 

Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação 

das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

7.16. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

7.16.1.      A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 

como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 

máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 

971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

8.5.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do equipamento ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se 

for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 



 

8.5.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser 

prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada 

antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.5.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo 

quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios 

previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro 

lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado 

e dentro de 07 (sete) dias úteis contados da solicitação. 

8.5.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário 

de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 

facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.5.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de 

mensagem no sistema. 

8.5.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na 

entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra 

fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será 

recusada. 

8.5.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não 

for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance 

ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) 

e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 

constantes no Termo de Referência.  

8.5.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão 

tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe 

técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.5.2.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras 

entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 07 (sete) dias, após 

o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.5.2.7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 

impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 

for o caso. 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.9. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 



 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

8.10. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do 

licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a 

ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para 

alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

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

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-

financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao 

SICAF. 

9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante 

será convocado a encaminhar, no prazo de 04 (quatro) horas, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, 

ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes 

qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação 

Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

9.4. Habilitação jurídica:  

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


 

9.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público 

de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 

16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 

Registro do Comércio - DNRC; 

9.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.4.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou 

DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 

9.4.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, 

que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

9.4.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.4.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 



 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

9.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.5.7. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, 

ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.5.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

9.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF no nível da qualificação econômico-financeira, conforme Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

9.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta; 

9.6.2.1. 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); 

9.6.2.2. 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; 

9.6.3.  A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente  



 

9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de:  

9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 

por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado. 

9.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) 

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 

ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no 

sistema (upload), no prazo de 04 (quatro horas), após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por meio do fac-símile (73) 3281-2267 ou do e-

mail compras-eunapolis@ifba.edu.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em 

original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por 

servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da 

imprensa oficial, para análise, no prazo de 4 (quatro dias), após encerrado o prazo para o 

encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), fac-símile (fax) ou e-mail. 

9.9.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da 

sessão pública. 

9.13. 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. 

9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.15. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

mailto:compras-eunapolis@ifba.edu.br


 

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam. 

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar 

a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa 

de lances. 

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

sessão reaberta. 

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 A proposta de preços ajustada ao lance final, do licitante classificado provisoriamente 

em primeiro lugar, juntamente com os documentos exigidos para habilitação, deverão ser 

encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 04 (QUATRO) horas por meio do Sistema 

Compras Governamentais, através da função “Anexar” ou pelo e-mail: compras-

eunapolis@ifba.edu.br, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e em no máximo 04 

(quatro) dias enviar as originais, a contar da solicitação do pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

11.1.1. 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. 

11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 
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12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, 

mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito.  

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 04 (quatro) dias, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinada no prazo de 04 (quatro) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição dos itens, as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

14.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993; 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

15.1. O adjudicatário, como condição para assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 



 

conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações 

contratuais. 

15.2. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

15.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

15.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato;  

15.2.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;   

15.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária, em favor do contratante. 

15.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

15.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 7 (sete) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

15.6. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria.  

15.7. Será considerada extinta a garantia: 

15.7.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

15.7.2.  no prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não 

comunique a ocorrência de sinistros. 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 

convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota 

de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) 

meses contados da assinatura, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.  

16.2. Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta 

ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder 

Público. 

16.2.1. A adjudicatária terá o prazo de 4 (quatro) dias, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, 

conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

16.2.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinado/retirado no prazo de 4 (quatro) dias, a contar da data de seu recebimento.  

16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 



 

16.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao 

Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos 

autos do processo. 

16.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena 

de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

 

17. DO PREÇO 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 

obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 

2013. 

18. DA ENTREGA E 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. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

20.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada. 

20.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 

hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

20.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

20.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  



 

20.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

20.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   

20.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

20.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua 

situação junto ao SICAF.   

20.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 

da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF. 

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

aplicável. 

20.12.1. 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. 

20.13. 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 
 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

21.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 



 

21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em 

valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da 

última proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

21.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 

7.892/2013. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

22.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo 

de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo 

de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

22.1.2. apresentar documentação falsa; 

22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.5. não mantiver a proposta; 

22.1.6. cometer fraude fiscal; 

22.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

22.1.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

22.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

22.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

22.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

22.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

22.3.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999. 

22.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade, 

22.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 



 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras-

eunapolis@ifba.edu.br, pelo fax (73) 3281-2267, ou por petição dirigida ou protocolada no 

endereço Avenida David Jonas Fadini, S/n, Rosa Neto, Eunápolis – Bahia, CEP 45820-970, 

setor de pregões. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

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. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

23.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

24.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

24.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

24.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 



 

24.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

http://www.eunapolis.ifba.edu.br/index.php/licitacao-pregoes, e também poderão ser 

lidos e/ou obtidos no endereço Av. David Jonas Fadini, s/n, Rosa Neto, Eunápolis - BA, nos dias 

úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos 

do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

24.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

24.10.2. ANEXO II – Ata de Registro de Preços; 

24.10.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato. 

 

Pregoeiro: 
Anderson Franciel de Castro 

 
Equipe de apoio: 
Mateus Alves da Silva Oliveira 
 
 
 

 

Eunápolis, 13 de Outubro de 2016 

 

 

 

Fabíolo Moraes Amaral  

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Sistema de Registro de Preços 

PREGÃO ELETRÔNICO  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  

IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS  

PREGÃO SRP Nº 03/2016 

Processo Administrativo n.º 23291.000609/2016-08 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Aquisição de Equipamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, 

inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento: 

Item Descrição Pormenorizada dos Equipamentos a Serem Adquiridos Unidade Quantidade Valor Unit. Valor Total 

1.  Objeto: Windows Server 2012 
 
Descrição Detalhada: 
Microsoft Windows Server 2012 DataCenter Licenciamento Select 
Academic. Licença Perpétua. 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

UNID 01 19.316,00 19.316,00 

2.  Objeto: Windows Server User CAL 
 
Descrição Detalhada: 
Microsoft Windows Server User CAL, Licenciamento Select 
Academico, compatível com item 1. 
 

UNID 250 150,24 37.560,00 



 

Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

3.  Objeto: Switch gigabit 
 
Descrição Detalhada: 

 Possui 24 portas RJ-45 10/100/1000Base-T; 
 Tamanho 1U; 
 Montável em rack 19”; 
 Voltagem de operação: Bivolt (100V / 240V CA); 
 Portas de expansão: 4 SFP (mini-GBIC) 
 Porta console RJ-45 para gerenciamento com PoE (Power over 

Ethernet); 
 Capacidade de switching para camada 2 e camada 3; 

Suporta DHCP, VLAN, Quality of Service (QoS). 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

UND 05 1.983,32 9.916,60 

4.  Objeto: Unidade de leitura e gravação de fita cartucho interno 
 
Descrição Detalhada: 
Deverá ser fornecido uma Unidade de leitura e gravação de fita 
cartucho interno que atenda ao conjunto de requisitos obrigatórios 
descritos abaixo: 

 Unidade de leitura e gravação de fita cartucho interno, padrao LTO-
5 Ultrium (1500 / 3000 GB);  

 Deverá possuir tamanho máximo de 2U; 
 Deverá ser montado em rack padrão 19", devendo ser fornecido 

todos os acessórios necessários para essa instalação; 
 Montagem do equipamento sem a necessidade de ferramentas; 
 Possuir interface SAS integrada; 

UND 01 17.425,00 17.425,00 



 

 Possuir taxa de transferência e taxa de backup não inferior a 
140MB/s, 504 GB/h; 

 Capacidade para ler e gravar fitas cartucho padrão LTO-5 (1500 / 
3000 GB) e LTO-4 (800 / 1600); 

 Compatibilidade de leitura e gravação com versões anteriores com 
mídia LTO-4 e compatibilidade de leitura com mídia LTO-3; 

 Possuir indicação luminosa para estados de operação 
 Deverá vir com controladora SAS HBA de 6Gbps com duas portas 

do tipo Mini-SAS; 
 Deverá acompanhar cabo SAS 6Gbps de, no mínimo, 2 metros; 
 Deverá ser compatível com o item 1 deste edital; 
 Deverá acompanhar pack com 10 fitas padrão LTO5 e 01 (uma) fita 

de limpeza LTO universal para todas as unidades LTO; 
 Compatibilidade com a categoria Server de sistemas operacionais 

Windows e Linux; 
 Deverá ser acompanhada com um software de backup licenciado e 

compatível com Windows 2008 e 2012 Server; 
Alimentação Bivolt (100V / 240V CA); 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

5.  Objeto: HD Externo Portátil 1TB 
 
Descrição detalhada: 

 Capacidade de armazenamento 1TB; 
Velocidade de transferência de dados: 480 megabits por segundo 
(mbps) / 60 megabytes por segundo (MBps); Conexões USB 2.0 e 
3.0;  
Alimentação de energia através do cabo USB. 
 

UND 02 360,34 720,68 



 

Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

6.  Objeto: HD Externo 3TB 
 
Descrição detalhada: 

 Conexão USB 3.0; 
 Capacidade de armazenamento 3TB; 

Velocidade de transferência de dados: 5 gigabits por segundo 
(gbps) / 640 megabytes por segundo (MBps); 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

UND 02 841,33   1.682,66 

7.  Objeto: Monitor 23 Polegadas 
 
Descrição detalhada: 

 Painel de 23 polegadas, LED; 
 Resolução máxima 1920x1080p @ 60Hz; 
 Conectores de entrada de sinal: D-Sub (VGA) e HDMI; 
 Tempo máximo de resposta de 10ms (Grey to Grey); 
 Recurso para diminuição do efeito “flicker” (“Flicker Free” / “Flicker 

Safe”); 
 Alimentação Bivolt (100 V ~ 240V CA). 

 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

UND 05 785,20 R$ 3.926,00 

8.  Objeto: Notebook 
 
Descrição detalhada: 

 NOTEBOOK, tela 14 pol max, processador Intel Core i5 

UND 02 2.629,83 5.259,66 



 

2540M ou AMD Turion Ultra Dual M640, 4GB DDR3, HD 
500GB 7200rpm, DVD-RW, rede Ethernet 1000Base-T e 
802.11g/n, Bluetooth, Windows 8 Port., garantia 3 anos. 

 1) Processador Intel Core i5-2540M (3M Cache, 2.60 GHz) 
ou AMD Turion Ultra Dual M640 (3M cache, 2.60 Ghz) 

 2) 4 gigabytes de memoria DDR3 instalados e expansiveis; 
 3) Disco rígido padrao SATA, 500 gigabytes e 7200RPM.; 
 4) Unidade interna de leitura/gravacao CD-RW/DVD±RW.; 
 5)Mínimo de  2 portas USB 2.0. e 1 USB 3.0; 
 6) 1 porta VGA (15 pinos) para monitor externo.; 
 7) Entrada para microfone, saída para fone de ouvido.; 
 8) 1 porta Ethernet 10/100/1000Base-T integrada.; 
 9) Interface wireless compatível com o padrao 802.11g/n ou 

superior.;  
 10) Interface Bluetooth 2.1.; 
 11) Tela com tamanho maximo de 14 polegadas e resolucao 

de 1280 x 800 ou 1366 x 768 iluminada por LED.; 
 12) Teclado padrao ABNT Portugues Brasil.; 
 13) Bateria de Íon de Lítio de 6 celulas com autonomia 

minima de 3 horas.; 
 14) Sistema de protecao do disco contra queda 

(acelerometro) .; 
 15) Orifício para cabo de seguranca.; 
 16) Sistema operacional Microsoft Windows 8 em 

portugues.; 17) Peso Máximo 2,15 kg.; 21) Fornecer cabo de 
força, eliminador / carregador de bateria com voltagem de 
entrada universal e automatica de 100 a 240 V.; 

 18) Garantia mínima de 12 meses. 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 



 

Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

9.  Objeto: RASPBERRY PI 2  Model B 
 
Descrição detalhada: 
RASPBERRY PI 2  Model B- 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 
CPU; GPU supports Open GL ES 2.0, OpenVG hardware 
acceleration, 1080p30 H.264 high definition decoding; GPU 
bandwidth 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs DMA; 1GB 
memory; Support Micro SD card, Linux system such as Fedora; 10 / 
100 adaptive network card; HDMI port; 4 x USB 2.0 ports; Micro SD 
card slot; Powered by Micro USB port; 3.5mm audio output port; 
Camera pin interface 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

UND 20 290,18 5.803,60 

10.  Objeto: Aparelho de telefone 
 
Descrição Detalhada: Aparelho de telefone com gravador de voz, 
identificador de chamadas, viva voz com ajuste de volume. 
Garantia mínima de 01 ano. Voltagem 220 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

UND 01 139,01 139,01 

11.  Objeto: Câmera Fotográfica/ Filmadora 
 
Descrição Detalhada: Câmera fotográfica digital, profissional. 
Resolução 12.1 Megapixels;  Monitor LCD 2.7" TFT LCD (230K 
pixels); Zoom Óptico/ Zoom Óptico Extra 18x / 35.2x (Imagens em 
3MP.); Comprimento Focal f=4.8~86.4 mm (35 mm equiv. 27~486 

UND 01 6.580,00 6.580,00 



 

mm); Memória Interna Aprox. 40MB; Suporte de Gravação Cartão 
SD, SDHC e MultiMedia Card; Velocidade do Obturador 60 ~ 
1/2000 seg; Lente LEICA DC VARIO-ELMARIT; Interface mini 
HDMI, USB2.0 (High Speed) / Saída AV (NTSC); Alimentação 
Bateria Li-ion; Função de filmagem; Dimensões do equipamento 
(LxAxP) 117,6 x 75,8 x 88,9 mm Peso Líquido (aprox.) 367g; com 
tripé retrátil e cartão de memória de 16gb de capacidade.  Na cor 
preta. Garantia mínima de 3 anos 
  
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

12.  Objeto: Gravador Portátil De Voz 
 
Descrição Detalhada:  
Memória flash incorporada; Capacidade de memória (MB) 2048; 
Nível de frequências (Hz) 40-20000; Capacidade de ligação ao PC; 
Tempo de gravação no modo LP (min.) 581; Tempo de gravação 
no modo SP (min.) 145; Tempo de gravação no modo ST (min.) 24; 
Gravação: Gravação activada por voz (VOR); Data de gravação.  
Reprodução: DPC (Digital Pitch Control); Controlo da velocidade de 
reprodução; Reprodução alarme; Repetição (A-B) ; Procura; Editar; 
Editar; Mover; Visor LCD; Carga residual ; Data; Hold; Ligação ao 
PC; Hora; Gravação; activada por voz (VOR); Dados gerais: Tipo 
de pilha 1 x AAA; Duração da pilha em reprodução (h) 34; Duração 
da pilha em gravação (h) 12; Interruptor de sensibilidade do 
microfone (baixa/alta); Diâmetro do altifalante (mm) 10.  Potência 
de saída (mW) 90; Peso incluindo a pilha (g) 48; Ligações: 
Conector USB; Entrada CC; Com os seguintes acessórios 
fornecidos: Auscultadores estéreo; Pilhas; Estojo de transporte; 
Compatibilidade com software Windows / Mac; Dimensões 

UND 02 321,00 642,00 



 

aproximadas: Largura (mm) 34,4 x Altura (mm) 99 x Profundidade 
(mm) 13,4; Cor prata. Garantia mínima de 01 ano. 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

13.  Objeto: Licença CorelDRAW X7  
  
DESCRIÇÃO DETALHADA: Ilustração vetorial e layout de página, 
Edição de imagem, Rastreamento de bitmap-para-vetor, 
Localizador de conteúdo, Ferramentas de captura de tela, Design 
de sites, Plug-in para aumento de imagens digitais, Ferramenta de 
colaboração on-line, Assistente de código de barras, Assistente 
frente e verso Bitstream® Font Navigator®, 10.000 imagens digitais 
e cliparts, 2.000 fotos digitais de alta resolução, 1.000 fontes 
OpenType, 350 modelos projetados profissionalmente, 2.000 
modelos de veículo, 800 quadros e padrões  
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

UND 01 2.215,48 2.215,48 

14.  Objeto: Telefone VoIP 
 
Descrição Detalhada: 
 Interface LAN (PC) :10/100BASE-T 1 x RJ45; 
 Interface WAN (internet): 10/100BASE-T 1 x RJ45 com PoE 

padrão IEEE802.3af; 
 Codecs: G722 (wideband), G711 μ/A, G723, G726, G729AB, 

GSM e iLBC; 
 Protocolo de sinalização: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) ; 
 Registro duas contas VoIP; 
 Viva-voz full Duplex; 

UND 30 330,99 9.929,70 



 

 Entrada auxiliar para headset; 
 Tecla com LED para operação com headset; 
 Alimentação PoE(Power over Ethernet IEEE802.3af); 
 6 teclas com LED bicolor; 
Fonte de alimentação: Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz Saída: 5 
VCC , 1,2 A . 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

15.  Objeto: Rádio Comunicador Bidirecional 
 
Descrição Detalhada: 
 22 canais, cada um com 121 códigos de privacidade; Monitor de 

canal; 
 Alcance Máximo 43km(27 milhas);  
 Recurso De Alerta De Emergência E Lanterna; 
 11 canais meteorológicos (7 deles da NOAA), com recurso de 

alerta; 
 Display Luminoso; 
 10 Tons De Chamada; 
 Tom De Confirmação De Chamada; 
 Chamada Vibratória; 

 Saída miniUSB para carregamento; 
  
 Comunicação por viva-voz VOX iVOX, com ou sem acessórios; 
 Scan Manual; 
 Alimentação: Baterias recarregáveis com carregador 110-240V. 
Acessórios: 

 Fonte; 

UND 04 403,86 1.615,44 



 

 Clip Para Cinto; 
Carregador (Base). 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

16.  Objeto: Gravador de Vídeo Digital de Segurança (DVR) 8 
Canais 
 
Descrição Detalhada: 
 Acesso remoto: Portal ControlBr / no-ip / DynDNS / PC 
(Windows) / Celular e Tablet (Android e iOS); 
 Controle PTZ; 
 Gravação: Suporte 1x HD de 2TB SATA; 
 Entradas de Video: 8 (BNC); 
 Saídas de Video: 1x VGA / 1x Vídeo Composto (BNC); 
 4 Entradas de Audio; 
 1 Saída Audio; 
 Resolução Analógico 2 em D1 e 6 em CIF; 
Fonte 12V, mouse e controle remoto. 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

UND 03 3.000,00 9.000,00 

17.  Objeto: Nobreak 600VA bivolt automático 
Descrição Detalhada: 
Tensão de entrada 115/127V~ ou 220V~; 
Tensão de saída: e saída 115V~; 
Filtro de linha; 
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; 
Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); 
DC Start; 

UND 04 325,50 1.302,00 



 

Battery Saver; 
Autodiagnóstico de bateria; 
Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o 
nobreak desligado.  
Recarregador Strong Charger; 
Função True RMS; 
Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade;  
Autoteste; 
Interativo - regulação on-line; 
Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 
Circuito desmagnetizador;  
Alarme audiovisual; 
Led colorido no painel frontal;  
Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; 
Porta fusível externo com unidade reserva.  
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

18.  Objeto: Computador Desktop 
 
Descrição Detalhada: Computador desktop completo com as 
seguintes especificações: 
 Processador: Arquitetura 64bits, compatível com sistemas x86 e 
x64, clock interno real de no mínimo 3,0 GHz. sistema de 
dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do 
processador e placa-mãe. O processador deverá possuir no 
mínimo 4 núcleos. 
 
Memória RAM 
 Padrão: no mínimo SDRAM DDR3 1333 MHz; 

UND 40 1.762,91 70.516,40 



 

 Capacidade instalada: mínimo de 4 GB Dual Channel (2 x 2 GB); 
 Capacidade suportada: 8 GB, no mínimo; 
 Controlador de memória com capacidade de acesso em dois 
canais (dual channel). 
 

Placa-Mãe 
Fabricante: Do mesmo fabricante do equipamento. Desenvolvida e 
projetada pela área de projeto do próprio fabricante por 
especificações plenas do seu setor de desenvolvimento; 
 Sensores: Placa-mãe dotada de detector de superaquecimento 
do processador e velocidades de FAN Cooler; 
 Interface de HD: mínimo de 02 interfaces padrão SATA-II, 
compatível com o padrão SATA-I, conforme especificação da 
SATA-IO (SATA International Organization); 
 Slots de Expansão: no mínimo 01 Slot PCI 2.0 (livre após a 
configuração completa do equipamento) + no mínimo 01 slot PCI-E 
x1, preferencialmente 02 Slots PCI-E x16; 
 

Rede 
 Adaptador de rede padrão PCI, plug & play, Fast-Ethernet 
10/100/1000, de acordo com as normas ISO 8802-2 (IEEE 802.2) e 
ISO 8802-3 (IEEE 802-3), padrão CSMA/CD, auto-sense, full-
duplex, compatível com os protocolos NETBIOS e TCP/IP, com 
conexão RJ-45, com LED indicativo do status da conexão, com 
WAKE-UP ON LAN (habilitada), suporte a ASF 2.0, compatível com 
Windows XP / 7 e Linux. A interface possui software para 
diagnóstico de funcionamento de seus componentes e suporta 
gerenciamento através do protocolo SNMP. 



 

 

Disco Rígido 
 Padrão: SATA-II ou superior 
 Capacidade mínima de 320 GB 
 Velocidade de rotação: 7200 rpm 
 Drive Óptico 
 Tipo: DVD-RW 
 Padrão: DVD-RW: 6x 
 Formatos Compatíveis: DVD: DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, 
DVDRAM, DVD-Video, DVD-R, DVD-RW; CD: CD-DA(Audio), CD-
ROM, CD-ROM XA, CD-Plus, CD-Extra, Photo-CD(Single, Multi - 
session),Video-CD ready, CD-TEXT Enhanced CD, CD-I/FMV, CD-
R, CD-RW;  
 

Gabinete 
 Tipo: Slim ou Small Form Factor reversível; 
 Manutenção: Não requer ferramentas para abertura do gabinete 
ou troca de componentes como HD, Drive Óptico, Placas PCI e 
Memórias; 
 Segurança: Possui local apropriado também já desenvolvido no 
projeto do produto para colocação de lacres ou cadeados 
mecânicos ou eletrônicos pelo setor responsável.  
 O gabinete deve possuir sensor de abertura do chassi, com 
registro do evento pelo software de gerenciamento, mesmo com o 
equipamento desligado, e armazena o evento em memória não 
volátil, além de alertar o administrador da rede através de protocolo 
de comunicação; 
 Interfaces: Na parte frontal do gabinete: Leds indicativos de 



 

"equipamento ligado" e "atividade do disco rígido" + no mínimo 02 
Portas USB 2.0 + Conectores P2 para entrada e saída de áudio;  
 Dimensões (AxLxP): Máximas de 10x33,8x37,85cm (montagem 
horizonal); 
 

Fonte:  
 Potencia compatível com o bom funcionamento do equipamento; 
 Tensão de entrada: AC 110/220V a 50-60 Hz automático; 
 Capacidade: Suficiente para suportar todos os dispositivos 
internos na configuração máxima admitida pelo equipamento 
(placa-mãe, interfaces, disco rígido, driver óptico, memória RAM, 
demais periféricos, assim como todos os FAN´s); 
Teclado 
 Tipo Alfanumérico padrão ABNT2, normas ANSI HFS 100, ISO 
9241-4, TUVGS, do mesmo fabricante do computador; 
 Interface: USB; 
 Desejável leitor de smart card integrado, com Velocidade de 
transmissão de até 12Mbps, 
 Fonte de alimentação via barramento USB Plenamente 
Compatível com ISO 7816-3, Plenamente Compatível com o 
padrão PC/SC, Plenamente Compatível com os padrões da ICP-
Brasil; 
 Drivers para, Windows Vista, Windows 7, Sistemas de 32 e 64bits 
 

Mouse 
 Tipo: Óptico, com 2 botões e 1 botão de rolagem, do mesmo 
fabricante do computador; 
 Resolução: 800 DPI; 



 

 Interface: USB; 
 

Monitor 
 Tipo: LCD ou LED; 
 Tamanho nominal mínimo de 17 polegadas de diagonal de face; 
 Resolução mínima suportada: 1440 x 900 pixels a 60 Hz; 
 Conectores de Saída: 01 VGA, 01 DVI (desejável hdmi), 
acompanhado dos respectivos cabos de conexão; 
 Tempo máximo de resposta: 5 ms; 
 Taxa de contraste estático: 1000:1; 
 Brilho: 250 cd/m2; 
 Fonte de Alimentação: Integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-
60Hz) e cabo de força com tomada NBR 14136 com adaptador 
para 2P + T; 
 Com ajuste de Altura; 
 

Software 
 Sistema Operacional: Microsof Windows 7 Profissinal ou 8.1 
Professional ou 10 Profissional, versão OEM, no idioma português 
do Brasil, pré-instalado com mídias e licença de uso; 
 Mídia de recuperação: Fornecimento de mídias de recuperação 
integral dos softwares pré-instalados, tais como sistema 
operacional, drivers de dispositivos e aplicativos, acompanhada 
das respectivas licenças de uso dos softwares não adquiridos 
juntamente com o equipamento, quando for necessário; 
 Drivers: Disponibilidade dos drivers utilizados na configuração da 
máquina para download no site do fabricante, com acesso irrestrito;  



 

Software de Gerenciamento: Do próprio fabricante do 
microcomputador, com capacidade de alertas de sistema remoto, 
alerta para potenciais falhas nos módulos de memória, alerta de 
abertura de gabinete, alerta de alteração de configuração da DMI, 
alerta para potenciais falhas do disco rígido e com alianças às 
plataformas de gerenciamento tais como IBM Tivoli, HP openview, 
Computer Associate TNG, Microsoft SMS, Dell Open manager, 
Landesk e Symantec Altiris; 

 Outros: Deverá ser fornecido junto com o equipamento, o pacote 
Microsoft Office Home and Business ou Professional 2010 ou 
superior com licença perpétua; 
Garantia: 
 On-Site (no local de instalação do equipamento) pelo prazo 
mínimo de 36 meses a contar da data de entrega dos 
equipamentos; 
Durante o período de garantia, o fornecedor executará, sem ônus 
para o contratante correções e substituição do hardware que 
apresente defeito, as suas expensas; 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410 

19.  Objeto: MICROCOMPUTADOR 
 
Descrição Detalhada: 
1. Sysmark 2012 Preview Rating igual ou superior a 195 no índice 
BAPCO SYSmark 2012 Preview. 
(Exemplo: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz DELL 
Optiplex 9010) 

UND 35 3.876,78 135.687,30 



 

2. A configuração proposta deve atingir desempenho através do 
índice medido pelo software BAPCO: 
Sysmark 2012 Preview Rating de acordo com os procedimentos 
descritos no Anexo I; 
3. O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e 
as mesmas características do 
equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e 
especificações superiores; 
4. Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no 
funcionamento do equipamento fora as condições normais 
recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos 
componentes, tais como, alterações de frequência de clock 
(overclock), características de disco ou de memória, e drivers não 
recomendados pelo fabricante do equipamento; 
 
PLACA PRINCIPAL 
1. Arquitetura ATX ou BTX, conforme padrões estabelecidos e 
divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os 
padrões existentes; 
2. 4 (quatro) slots para memória tipo DDR3, com 8 GB DDR3 1600 
mhz (2 x 4gb) permitindo a instalação de até 16 (dezesseis) 
Gigabytes; 
3. Deverá possuir 3 (três) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) do 
tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off 
board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. 
Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 2 (duas) interfaces 
PCI-E livres. 
4. Recursos DASH 1.0 (Desktop and mobile Architecture for 
System Hardware); 
5. Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador 



 

instalado no gabinete que permita a detecção de abertura ainda 
que o equipamento esteja desligado da fonte de energia; 
6. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 1.2, 
soldado à placa principal, acompanhado de drivers e software para 
utilização do chip; 
7. Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível 
com os periféricos adiante especificados; 
8. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma 
automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; 
9. Ser do mesmo fabricante do equipamento ou projetada 
especificamente para o equipamento, não sendo aceitas placas de 
livre comercialização no mercado. A comprovação de 
desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá ser feita por meio 
de declaração fornecida pelo fabricante da placa principal, 
dispensável no outro caso; 
10. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta 
USB 2.0. 
 
BIOS 
1. Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 
reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 2.0 e Plug-and-
Play; 
2. Lançada a partir de 2011 e entregue na versão mais atual 
disponibilizada pelo fabricante; 
3. Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco 
rígido; 
4. Permitir a inserção de código de identificação do equipamento 
dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série). 
Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que 
estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e 



 

constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que 
deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados 
para download no sítio do fabricante; 
5. Suporte a tecnologia de previsão/contigenciamento de falhas de 
disco rígido S.M.A.R.T habilitada; 
6. Deve ser do mesmo fabricante do equipamento ou desenvolvida 
especificamente para o projeto. A comprovação do 
desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá ser feita por meio 
de declaração fornecida pelo fabricante da BIOS, dispensável no 
outro caso. 
 
PROCESSADOR 
1. Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções 
SSE3; 
2. O processador deve possuir 04 (quatro) núcleos reais de 
processamento ou superior; 
3. Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita 
refrigeração do processador, considerando que este esteja 
operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas 
diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado; 
 
MEMÓRIA RAM 
1. Memória RAM tipo DDR3-1600MHz ou superior, com no mínimo 
8 (oito) Gigabytes, em dois módulos idênticos (de mesmo 
tamanho), operando em Dual Channel. 
 
CONTROLADORA DE VÍDEO 
1. Interface controladora de vídeo compatível com WXGA padrão 
PCI Express 16X ou superior, com capacidade para controlar 02 
(dois) monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de 



 

trabalho, com no mínimo 1 (um) conector do tipo DVI ou 
DisplayPort, com no mínimo 1 (um) conector HDMI ou VGA, com 
pelo menos 1 GB de memória de vídeo. Caso a interface de vídeo 
seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória. Em 
todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia 
DirectX 10.1. Se as portas digitais forem do tipo displayport, os 
adaptadores para os monitores deverão ser entregue com o 
equipamento. 2. Taxa de atualização de 60 Hz ou superior. 
 
INTERFACES 
1. Controladora de Rede integrada à placa mãe com velocidade de 
10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit 
Ethernet, autosense, full-duplex, plug-and play, configurável 
totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wake 
on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 
802.1x). Não serão aceitas placas de rede externas (off board); 
2. Controladora de comunicação sem fio integrada à placa 
principal, padrões 802.11b, 802.11g e 802.11n, protocolos 802.11i 
(WLAN security, TKIP e AES), WEP 64 e 128, WPA, WPA2, IEEE 
802.11 e IEEE 802.1x, com certificação de homologação da 
ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da 
respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente; 
3. Controladora de som com conectores para entrada, saída e 
microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para 
conexões de saída e microfone na parte frontal do gabinete; 
4. No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo 
menos 2 (duas) instaladas na parte frontal do gabinete sem a 
utilização de hubs ou portas USB instaladas em adaptadores PCI, 
das 6 (seis) interfaces ao menos 2 (duas) deverá ser USB 3.0, com 
possibilidade de desativação das portas através da BIOS do 



 

sistema; 
5. Fornecimento de 1 (uma) unidade interna leitora de Smartcard 
no gabinete ou integrado no teclado compatível com o Sistema 
Operacional instalado no desktop; 
6. Leitor de cartões de memória integrado que permita a leitura de 
pelo menos 3 (três) tecnologias distintas de memórias seguras, 
dentre elas devem, obrigatoriamente suportar os padrões SD e 
MMC. 
UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 
1. Unidade de disco rígido interna de capacidade de 
armazenamento de 1TB (Um Terabyte), interface tipo Serial ATA 3 
de 6 Gb/s, cache de 64MB e velocidade de rotação de 7.200 RPM 
ou configuração superior; 
2. Deve possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, 
Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native Command 
Queuing). 
 
UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA 
1. Unidade de DVD±RW dual-layer interna, compatível com DVD+R 
(gravação de 16x), DVD-R (gravação de 16x), DVD+RW (gravação 
de 8x), DVD-RW (gravação de 6x), CD-R (leitura de 40x), CDRW 
(gravação de 32x) e DVD (leitura de 16x) ou configuração superior; 
2. Interface tipo Serial ATA ou superior; 
3. Luz indicadora de leitura e botão de ejeção na parte frontal da 
unidade; 
4. Deve possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento 
vertical da unidade; 
5. Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que 
possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de 
mídia óptica na unidade. 



 

 
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
1. Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada 
com tensões de entrada de 100 a 
240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para 
suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima 
admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos 
rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC 
(Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 
85% (PFC 80+); 
2. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site 
www.80plus.com na categoria Silver ou superior. Poderão ser 
fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o 
equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, 
emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO; 
3. Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 
ou equivalente. 
 
GABINETE 
1. Conectores de som para entrada, saída e microfone na parte 
traseira do gabinete e com suporte para conexões de saída e 
microfone na parte frontal do gabinete; 
2. Sistema de monitoramento de temperatura controlada pela 
BIOS, adequado ao processador, fonte e demais componentes 
internos ao gabinete. O fluxo do ar interno deve seguir as 
orientações do fabricante do microprocessador; 
3. Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de 
disco rígido e do computador ligado 
(power-on) na parte frontal do gabinete; 
4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de 



 

componentes internos (disco rígido, unidade de mídia óptica, 
memórias e placas de expansão) sem a utilização de ferramentas 
(Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o 
gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem 
com adaptadores em subsituição aos parafuso previsto para o 
gabinete; 
5. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 
6. O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de 
segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de 
segurança sem adaptações; 
7. Deverão ser fornecido base ou suporte adequado para a 
utilização do gabinete na posição vertical (torre); 
8. Deve possuir base antiderrapante tanto no gabinete, quanto na 
base para a torre; 
9. Deverá ser fornecido auto falante interno ao gabinete capaz de 
reproduzir os sons gerados pelo sistema. O mesmo deverá estar 
conectado diretamente a placa mãe, sem uso de adaptadores. 
 
MONITOR DE VÍDEO 
1. Tela 100% plana de LED, tamanho mínimo de 23”, proporção 
16:9, brilho de 250 cd/m2, relação de contraste estático de 1.000:1, 
16,2 Milhões de cores; 
2. Resolução mínima de 1440 X 900 pixels para cada monitor que 
a placa suporte; 
3. Conectores de Entrada: 01 (uma) entrada DVI ou superior, 
obrigatoriamente compatível com a interface de vídeo do desktop 
sem o uso de adaptadores; 
4. Certificação de compatibilidade eletromagnética CE e de 
economia de energia EPEAT no mínimo na categoria Gold; 
5. Controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical e 



 

posicionamento horizontal; 
6. Regulagem de inclinação; 
7. Possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por 
órgão credenciado pelo INMETRO ou similar internacional; 
8. Deverá ser comprovada a adequação a norma ISO/IEC 61000 
ou equivalente; 
9. O monitor deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de 
segurança do tipo kensington sem adaptações; 
10. Tratamento anti-reflexivo. Não sendo aceita a solução glare 
(brilhante ou polida) ou adesivos antireflexivos; 
11. Fonte de Alimentação para corrente alternada com tensões de 
entrada de 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50-60Hz, com ajuste 
automático; 
12. A garantia do monitor deverá ser a mesma do equipamento, 
devendo ser ratificada na proposta comercial; 
13. Os monitores poderão ser de outros fabricantes, fornecidos em 
regime de OEM, com a presença da logomarca da empresa 
fabricante do equipamento (gabinete); 
14. Deverá possuir um cabo de conexão VGA, um cabo de 
conexão DVI ou Displayport e um cabo de alimentação; 
15. Os fornecedores (licitantes) deverão prestar as garantias dos 
monitores de vídeo nos mesmos prazos estipulados para a estação 
de trabalho propriamente dita, como condição de aprovação das 
amostras e da adjudicação. 
 
TECLADO 
1. Padrão AT do tipo estendido de 107 teclas, com todos os 
caracteres da língua portuguesa; 
2. Padrão ABNT-2 e conector compatível com a interface para 
teclado fornecida para o desktop; 



 

3. Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação 
(acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do 
mouse); 
4. Regulagem de altura e inclinação do teclado; 
5. No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação 
e espera, as mesmas devem vir na parte superior do teclado; 
6. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do 
microcomputador, ainda que seja de fornecedor (montador) 
distinto. 
 
MOUSE 
1. Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões 
esquerdo, direito e central próprio para rolagem; 
2. Resolução mínima de 1000 (mil) dpi ou superior, conector 
compatível com a interface para mouse fornecido para o desktop; 
3. Deve ser fornecido mouse-pad; 
4. Mouse com fio sem o uso de adaptadores; 
5. Deve possuir impressa a logomarca do fabricante do 
microcomputador, ainda que seja de fornecedor (montador) 
distinto. 
 
FONE DE OUVIDO COM MICROFONE 
Fone de Ouvido com microfone (“HeadPhone”) com as seguintes 
características: modo de utilização 
em Alça, som com resposta em frequência de 20 - 20.000 Hz, 
impedância de 32 Ohm, entrada 
máxima de energia de 100 mW, tamanho máximo do cartucho do 
microfone de 6 mm, sensibilidade 
mínima de 100 dB, diâmetro da caixa acústica de 40 mm, 
microfone dinâmico com sensibilidade ao 



 

menos de 30 a 15000 Hz -38+/-5 dB, comprimento mínimo do cabo 
de conexão 1,5 m, conectores P2 
para som e microfone, cabo de cobre, peso máximo de 0,300 kg. 
SOFTWARES, DOCUMENTAÇÂO E GERENCIAMENTO 
1. Licença por unidade entregue, na modalidade OEM, com todos 
os recursos para garantir atualizações de segurança gratuitas 
durante todo o prazo de garantia estabelecida pelo fornecedor de 
hardware, do sistema operacional Microsoft Windows 7 
Professional ou Enterprise 64 bits ou versão superior (Windows 8 
Professional ou Enterprise 64 bits); 
2. O sistema operacional deverá ser fornecido no idioma Português 
BR instalado e em pleno funcionamento, acompanhado de mídias 
de instalação e recuperação do sistema e de todos os seus drivers, 
além da documentação técnica em português necessária à 
instalação e operação do equipamento; 
3. Fornecer mídias externas (DVDs) contendo os drivers e o 
sistema operacional ou a imagem do disco rígido com o sistema 
operacional e drivers já instalados; 
4. Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-
board), sem adaptações, subsistema de segurança TPM (trustes 
plataform module) compatível com a norma TPM Specification 
Version 1.2 especificada pelo TCG (Trusted Computing Group). 
Deverá ser fornecido software que permite a implementação desta 
função. O software de que trata o item anterior deverá operar nos 
modos cliente e cliente/servidor; 
5. Deverá ser fornecido, instalado ou disponibilizado na internet 
software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo, que 
possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os 
dados armazenados no disco rígido, permitindo o descarte seguro 
de seus equipamentos; 



 

6. Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet 
software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que 
permita a verificação e instalação das últimas atualizações de 
todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do 
Sistema Operacional (Windows). Devendo ser capaz de monitorar 
o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar 
erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança 
do sistema; 
7. Os componentes dos equipamentos deverão ser gerenciáveis 
remotamente, assumindo-se que possam estar desligados, porém 
energizados pela rede elétrica e conectados localmente a rede de 
dados. Serão exigidas, para efeitos de comprovação deste item a 
gerencia dos seguintes componentes: BIOS, Vídeo, Teclado e 
Mouse; 
8. Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo 
com o equipamento desligado; 
9. Deverá ser fornecido o Microsoft Office Starter Edition. 
 
COMPATIBILIDADE 
1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Gold, comprovada 
através de atestados ou certidões que comprovem que o 
equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética 
EPEAT, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. Será 
admitida como comprovação também, a indicação que o 
equipamento consta no site www.epeat.net na categoria Gold; 
2. O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows 
Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela 
apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report 
emitido especificamente para o modelo no sistema operacional 
ofertado, em http://winqual.microsoft.com/hcl/default.aspx; 



 

3. O equipamento deverá possuir certificado de homologação 
comprovando a compatibilidade do mesmo com, pelo menos, uma 
distribuição de Linux Kernel 2.6.32 ou superior. A comprovação da 
compatibilidade será efetuada pela apresentação de documento 
emitido especificamente para o modelo ofertado ou no caso da 
homologação Linux Ubuntu ou SUSE, a comprovação de 
compatibilidade poderá ser efetuada pela apresentação constante 
no site HCL Ubuntu, disponível em 
(http://webapps.ubuntu.com/certification) ou SUSE, disponível em 
(http://developer.novell.com/yessearch/Search.jsp). Serão aceitos 
também relatórios de compatibilidade de equipamento mediante a 
apresentação de laudos ou atestados de laboratórios credenciados 
junto ao INMETRO; 
4. O equipamento deverá possuir certificação de compatibilidade 
com a norma IEC 60950 ou similar emitida por instituição 
acreditada pelo INMETRO; 
5. O equipamento deverá apresentar compatibilidade 
eletromagnética e de radiofrequência IEC 61000 comprovado 
através de certificado ou relatório de avaliação de conformidade 
emitido por órgão credenciado pelo INMETRO; 
6. Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers 
deverão ser compatíveis com os sistemas operacionais Windows e 
Linux, na distribuição especificada; 
7. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management 
Interface) ou mais recente da DMTF 
(Desktop Mangagemente Task Force), comprovado através de 
documentação expedida pelo fabricante do equipamento. 
 
OUTROS REQUISITOS 
1. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e 



 

monitor) devem possuir gradações neutras das cores preta ou 
cinza, e manter o mesmo padrão de cor; 
2. Deverá ser apresentado prospecto com as características 
técnicas de todos os componentes do equipamento, como placa 
principal, processador, memória, interface de rede, fonte de 
alimentação, disco rígido, unidade leitora de mídia óptica, mouse, 
teclado e vídeo, incluindo especificação de marca, modelo, e outros 
elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as 
configurações cotadas, possíveis expansões e upgrades, através 
de certificados, manuais técnicos, folders e demais literaturas 
técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das 
especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em 
que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do 
material a ser utilizado fica a critério do proponente; 
3. Deverá ser fornecido um sistema de kit de segurança para 
proteger o interior do gabinete, impedindo a sua abertura, fixando o 
cabo do mouse, do teclado e o monitor através do encaixe do tipo 
kensington, com placa de ancoragem na mesa e fechadura, ambos 
de aço, com chanfro para fixação do cabo de aço de 1,50m com 
ponteiras metálicas. Devem ser fornecidas 2 chaves; 
4. Deverá ser fornecido cola multiuso (madeira, plástico e ferro) 
para fixação da placa de aço do kit de segurança. A cola deverá 
ser do tipo “secagem rápida”; 
5. Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser 
idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de 
mesmos modelos e marcas dos utilizados nos equipamentos 
enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente 
não ais se encontre disponível no mercado, admitem-se substitutos 
com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante 
nova homologação; 



 

6. Todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento dos 
equipamentos deverão ser fornecidos, com comprimento de 1,5m 
(um metro de cinquenta centímetros). Cabos de conexão à rede 
elétrica deverão seguir o padrão NBR-14136; 
7. Deverá ser fornecido adaptador de fonte elétrica no padrão novo 
(fêmea – NBR 14136) para o padrão antigo (macho – 2P+T). 
8. As unidades do equipamento deverão ser entregues 
devidamente acondicionadas em embalagens individuais 
adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, de 
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a 
armazenagem; 
9. Nenhum dos equipamentos fornecidos poderá conter 
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), 
éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous 
Substances), sendo que para efeitos de avaliação das amostras e 
aceitação do produto deverá ser fornecido certificação emitida por 
instituição credenciada pelo INMETRO, sendo aceito ainda, a 
comprovação deste requisito por intermédio da certificação EPEAT, 
desde que esta apresente explicitamente tal informação; 
 
GARANTIA 
1. A garantia de funcionamento será pelo período de 48 (quarenta 
e oito) meses, on-site, contada a partir do recebimento definitivo do 
equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia 
adicional oferecida pelo fabricante; 
2. O licitante deverá descrever, em sua proposta, os termos da 
garantia adicional oferecida pelo fabricante. 
3. Deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura 



 

dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros 
dos mesmos constando a descrição do problema, com atendimento 
disponível 9 horas por dia,5 dias por semana. 
4. O equipamento ofertado deverá possuir código de identificação 
única para a abertura dos chamados; 
5. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus a 
contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for 
provocado por uso inadequado dos equipamentos; 
6. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão 
executados onde se encontram (onsite), até 3 (três) dias úteis ao 
de abertura do chamado junto a contratada. 
7. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-
feira. 
8. Durante o período de garantia, a assistência técnica deverá ser 
prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou 
empresa prestadora de serviços de assistência técnica 
devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 
homologação; 
9. No caso do licitante não ser o próprio fabricante do equipamento, 
ele deverá apresentar declaração/certificado do fabricante, 
comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada 
neste termo de referência. 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

20.  Objeto: ESTABILIZADORE 1KVA 
 
Descrição Detalhada: 
1. CARACTRISTICAS DE ENTRADA 
a. Tensão nominal 

UND 35 223,23 7.813,05 



 

 BIVOLT 110v/220V 
 
2. CARACTERISTICAS DE SAIDA 
a. Potencia máxima 1000va 
b. Regulação +/- 6% - de acordo com a norma brasileira de 
estabilizadores NBR 14373:2006 
c. Numero de tomadas mínimo 6(seis) tomadas padrão nema 5/15 
 
3. CARACTERISTICAS GERAIS 
a. Rendimento de carga nominal menor que 94% 
b. Tempo máximo de resposta para estabilização menor ou igual a 
2 ciclos de rede elétrica 
c. 1 ano de garantia total. 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

21.  Objeto: NOBREAK 2 KVA 
  
Descrição Detalhada: 
1. Características de Entrada 
a. Potência Nominal: 2000VA - 1364W; 
b. Tensão de Entrada: 115V (90 a 136V) ou 220V (181 a 261V); 
c. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 18 Ah; 
d. Freqüência de Entrada: 60Hz + 4; 
 
2. Características de Saída 
a. Tensão de Saída 115V (+ 5% em bateria / + 6% - 10% em rede); 
b. Possuir mínimo 8 tomadas no padrão NBR14136; 
c. Frequência: 60 Hz (+/- 1% em bateria); 
d. Fator de Potência de saída: 0,62; 

UND 01 1.565,50 1.565,50 
 



 

 
3. Características Técnicas: 
a. Nobreak interativo e regulação on-line; 
b. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria); 
c. Microprocessador (microprocessador RISC de alta velocidade, 
integrando diversas funções periféricas aumentando a 
confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico); 
d. Protetor para internet linha telefônica/Fax padrão RJ-11; 
e. Conector do tipo engate rápido, para expansão de autonomia; 
f. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função 
TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, 
pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas 
existentes na rede elétrica; 
g. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as 
baterias; 
h. Gerenciador de Bateria: informa quando a bateria precisa ser 
substituída; 
i. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial); 
j. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das 
baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 
k. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 
l. Forma de onda SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (Retangular 
PWM - controle de largura e amplitude); 
m. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START); 
n. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, 
modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, 
baterias em carga; 
o. Chave MUTE (inibidor de alarme sonoro) 
p. Energia de surto 276J 



 

 
4. Proteções: 
a. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; 
b. Proteção contra surtos de tensão na entrada e na saída entre 
fase e neutro, fase e terra, neutro e terra; 
c. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno 
automático; 
d. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e 
posterior desligamento automático; 
e. Proteção contra descarga total das baterias; 
f. Proteção para Internet/linha telefônica/fax 
g. Descarga total das baterias 
h. Potência excedida com alarme e posterior desligamento; 
 
5. Características de Gerenciamento do Sistema: 
a. Comunicação Inteligente através de porta RS-232 (Deve 
acompanhar cabo com 1500 mm de comprimento); 
b. Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, 
como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, 
subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. 
c. Software para gerenciamento de Energia disponível para os 
sistemas operacionais 
Windows e Linux. 
d. O gerenciamento via software do no-break deverá permitir ser 
compartilhado entre pontos de acesso a serem definidos pelo 
órgão e fornecer o status de múltiplos nobreaks simultaneamente e 
armazenados de modo seguro em site vinculado ao fabricante do 
nobreak, com proteção através de login e senha de domínio de um 
ou mais técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de 
energia dentro do órgão onde o no-break será instalado. 



 

e. O software de gerenciamento deverá possuir função para 
fechamento automático de arquivos e do sistema operacional 
remotamente, de qualquer lugar conectado à internet. 
f. Visualização das condições de operação do nobreak e status da 
rede elétrica com gerenciamento da qualidade da energia elétrica 
através somente de comunicação inteligente com porta RS-232; 
Garantia de 03 anos. 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Eunápolis, Avenida David Jonas 
Fadini, s/n, Juca Rosa, Eunápolis – BA, CEP 45820970. 

22.  Objeto: Windows Server 2012 
 
Descrição Detalhada: 
Microsoft Windows Server 2012 DataCenter Licenciamento Select 
Academic. Licença Perpétua. 
 
Local de Entrega: Inst. Fed. de Ed., Cienc. e Tec. do Piauí, Rodovia 
BR 020, s/n - Bairro Primavera, São Raimundo Nonato/PI, CEP 
64770000. 

UNID 01 19.316,00 19.316,00 

23.  Objeto: Windows Server User CAL 
 
Descrição Detalhada: 
Microsoft Windows Server User CAL, Licenciamento Select 
Academico, compatível com item 1. 
 
Local de Entrega: Inst. Fed. de Ed., Cienc. e Tec. do Piauí, Rodovia 
BR 020, s/n - Bairro Primavera, São Raimundo Nonato/PI, CEP 
64770000. 

UNID 169 150,24 25.390,56 

24.  Objeto: Switch gigabit 
 

UND 11 1.983,32 21.816,52 



 

Descrição Detalhada: 
 Possui 24 portas RJ-45 10/100/1000Base-T; 
 Tamanho 1U; 
 Montável em rack 19”; 
 Voltagem de operação: Bivolt (100V / 240V CA); 
 Portas de expansão: 4 SFP (mini-GBIC) 
 Porta console RJ-45 para gerenciamento com PoE (Power over 

Ethernet); 
 Capacidade de switching para camada 2 e camada 3; 

Suporta DHCP, VLAN, Quality of Service (QoS). 
 
Local de Entrega: Inst. Fed. de Ed., Cienc. e Tec. do Piauí, Rodovia 
BR 020, s/n - Bairro Primavera, São Raimundo Nonato/PI, CEP 
64770000. 

25.  Objeto: Switch gigabit 
 
Descrição Detalhada: 

 Possui 24 portas RJ-45 10/100/1000Base-T; 
 Tamanho 1U; 
 Montável em rack 19”; 
 Voltagem de operação: Bivolt (100V / 240V CA); 
 Portas de expansão: 4 SFP (mini-GBIC) 
 Porta console RJ-45 para gerenciamento com PoE (Power over 

Ethernet); 
 Capacidade de switching para camada 2 e camada 3; 

Suporta DHCP, VLAN, Quality of Service (QoS). 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

UND 10 1.983,32 19.833,20 



 

26.  Objeto: Unidade de leitura e gravação de fita cartucho interno 
 
Descrição Detalhada: 
Deverá ser fornecido uma Unidade de leitura e gravação de fita 
cartucho interno que atenda ao conjunto de requisitos obrigatórios 
descritos abaixo: 

 Unidade de leitura e gravação de fita cartucho interno, padrao LTO-
5 Ultrium (1500 / 3000 GB);  

 Deverá possuir tamanho máximo de 2U; 
 Deverá ser montado em rack padrão 19", devendo ser fornecido 

todos os acessórios necessários para essa instalação; 
 Montagem do equipamento sem a necessidade de ferramentas; 
 Possuir interface SAS integrada; 
 Possuir taxa de transferência e taxa de backup não inferior a 

140MB/s, 504 GB/h; 
 Capacidade para ler e gravar fitas cartucho padrão LTO-5 (1500 / 

3000 GB) e LTO-4 (800 / 1600); 
 Compatibilidade de leitura e gravação com versões anteriores com 

mídia LTO-4 e compatibilidade de leitura com mídia LTO-3; 
 Possuir indicação luminosa para estados de operação 
 Deverá vir com controladora SAS HBA de 6Gbps com duas portas 

do tipo Mini-SAS; 
 Deverá acompanhar cabo SAS 6Gbps de, no mínimo, 2 metros; 
 Deverá ser compatível com o item 1 deste edital; 
 Deverá acompanhar pack com 10 fitas padrão LTO5 e 01 (uma) fita 

de limpeza LTO universal para todas as unidades LTO; 
 Compatibilidade com a categoria Server de sistemas operacionais 

Windows e Linux; 
 Deverá ser acompanhada com um software de backup licenciado e 

compatível com Windows 2008 e 2012 Server; 

UND 01 17.425,00 17.425,00 



 

Alimentação Bivolt (100V / 240V CA); 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

27.  Objeto: HD Externo Portátil 1TB 
 
Descrição detalhada: 

 Capacidade de armazenamento 1TB; 
Velocidade de transferência de dados: 480 megabits por segundo 
(mbps) / 60 megabytes por segundo (MBps); Conexões USB 2.0 e 
3.0;  
Alimentação de energia através do cabo USB. 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

UND 10 360,34 3.603,40 

28.  Objeto: HD Externo 3TB 
 
Descrição detalhada: 

 Conexão USB 3.0; 
 Capacidade de armazenamento 3TB; 

Velocidade de transferência de dados: 5 gigabits por segundo 
(gbps) / 640 megabytes por segundo (MBps); 
 
Local de Entrega: Inst. Fed. de Ed., Cienc. e Tec. do Piauí, Rodovia 
BR 020, s/n - Bairro Primavera, São Raimundo Nonato/PI, CEP 
64770000. 

UND 02 841,33 1.682,66 

29.  Objeto: HD Externo 3TB 
 
Descrição detalhada: 

 Conexão USB 3.0; 

UND 10 841,33 8.413,30 



 

 Capacidade de armazenamento 3TB; 
Velocidade de transferência de dados: 5 gigabits por segundo 
(gbps) / 640 megabytes por segundo (MBps); 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

30.  Objeto: Monitor 23 Polegadas 
 
Descrição detalhada: 

 Painel de 23 polegadas, LED; 
 Resolução máxima 1920x1080p @ 60Hz; 
 Conectores de entrada de sinal: D-Sub (VGA) e HDMI; 
 Tempo máximo de resposta de 10ms (Grey to Grey); 
 Recurso para diminuição do efeito “flicker” (“Flicker Free” / “Flicker 

Safe”); 
 Alimentação Bivolt (100 V ~ 240V CA). 

 
Local de Entrega: Inst. Fed. de Ed., Cienc. e Tec. do Piauí, Rodovia 
BR 020, s/n - Bairro Primavera, São Raimundo Nonato/PI, CEP 
64770000. 

UND 10 R$ 785,20 7.850,20 

31.  Objeto: Monitor 23 Polegadas 
 
Descrição detalhada: 

 Painel de 23 polegadas, LED; 
 Resolução máxima 1920x1080p @ 60Hz; 
 Conectores de entrada de sinal: D-Sub (VGA) e HDMI; 
 Tempo máximo de resposta de 10ms (Grey to Grey); 
 Recurso para diminuição do efeito “flicker” (“Flicker Free” / “Flicker 

Safe”); 
 Alimentação Bivolt (100 V ~ 240V CA). 

UND 10 785,20 7.850,20 



 

 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

32.  Objeto: Notebook 
 
Descrição detalhada: 

 NOTEBOOK, tela 14 pol max, processador Intel Core i5 
2540M ou AMD Turion Ultra Dual M640, 4GB DDR3, HD 
500GB 7200rpm, DVD-RW, rede Ethernet 1000Base-T e 
802.11g/n, Bluetooth, Windows 8 Port., garantia 3 anos. 

 1) Processador Intel Core i5-2540M (3M Cache, 2.60 GHz) 
ou AMD Turion Ultra Dual M640 (3M cache, 2.60 Ghz) 

 2) 4 gigabytes de memoria DDR3 instalados e expansiveis; 
 3) Disco rígido padrao SATA, 500 gigabytes e 7200RPM.; 
 4) Unidade interna de leitura/gravacao CD-RW/DVD±RW.; 
 5)Mínimo de  2 portas USB 2.0. e 1 USB 3.0; 
 6) 1 porta VGA (15 pinos) para monitor externo.; 
 7) Entrada para microfone, saída para fone de ouvido.; 
 8) 1 porta Ethernet 10/100/1000Base-T integrada.; 
 9) Interface wireless compatível com o padrao 802.11g/n ou 

superior.;  
 10) Interface Bluetooth 2.1.; 
 11) Tela com tamanho maximo de 14 polegadas e resolucao 

de 1280 x 800 ou 1366 x 768 iluminada por LED.; 
 12) Teclado padrao ABNT Portugues Brasil.; 
 13) Bateria de Íon de Lítio de 6 celulas com autonomia 

minima de 3 horas.; 
 14) Sistema de protecao do disco contra queda 

(acelerometro) .; 

UND 10 2.629,83 26.298,30 



 

 15) Orifício para cabo de seguranca.; 
 16) Sistema operacional Microsoft Windows 8 em 

portugues.; 17) Peso Máximo 2,15 kg.; 21) Fornecer cabo de 
força, eliminador / carregador de bateria com voltagem de 
entrada universal e automatica de 100 a 240 V.; 

 18) Garantia mínima de 12 meses. 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

33.  Objeto: RASPBERRY PI 2  Model B 
 
Descrição detalhada: 
RASPBERRY PI 2  Model B- 900MHz quad-core ARM Cortex-A7 
CPU; GPU supports Open GL ES 2.0, OpenVG hardware 
acceleration, 1080p30 H.264 high definition decoding; GPU 
bandwidth 1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s or 24GFLOPs DMA; 1GB 
memory; Support Micro SD card, Linux system such as Fedora; 10 / 
100 adaptive network card; HDMI port; 4 x USB 2.0 ports; Micro SD 
card slot; Powered by Micro USB port; 3.5mm audio output port; 
Camera pin interface 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

UND 10 290,18 2.901,80 

34.  Objeto: Aparelho de telefone 
 
Descrição Detalhada: Aparelho de telefone com gravador de voz, 
identificador de chamadas, viva voz com ajuste de volume. 
Garantia mínima de 01 ano. Voltagem 220 
 
Local de Entrega: Inst. Fed. de Ed., Cienc. e Tec. do Piauí, Rodovia 

UND 10   139,01   1.390,10 



 

BR 020, s/n - Bairro Primavera, São Raimundo Nonato/PI, CEP 
64770000. 

35.  Objeto: Aparelho de telefone 
 
Descrição Detalhada: Aparelho de telefone com gravador de voz, 
identificador de chamadas, viva voz com ajuste de volume. 
Garantia mínima de 01 ano. Voltagem 220 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

UND 20   139,01   2.780,20 

36.  Objeto: Câmera Fotográfica/ Filmadora 
 
Descrição Detalhada: Câmera fotográfica digital, profissional. 
Resolução 12.1 Megapixels;  Monitor LCD 2.7" TFT LCD (230K 
pixels); Zoom Óptico/ Zoom Óptico Extra 18x / 35.2x (Imagens em 
3MP.); Comprimento Focal f=4.8~86.4 mm (35 mm equiv. 27~486 
mm); Memória Interna Aprox. 40MB; Suporte de Gravação Cartão 
SD, SDHC e MultiMedia Card; Velocidade do Obturador 60 ~ 
1/2000 seg; Lente LEICA DC VARIO-ELMARIT; Interface mini 
HDMI, USB2.0 (High Speed) / Saída AV (NTSC); Alimentação 
Bateria Li-ion; Função de filmagem; Dimensões do equipamento 
(LxAxP) 117,6 x 75,8 x 88,9 mm Peso Líquido (aprox.) 367g; com 
tripé retrátil e cartão de memória de 16gb de capacidade.  Na cor 
preta. Garantia mínima de 3 anos 
  
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

UND 04   6.580,00   26.320,00 

37.  Objeto: Gravador Portátil De Voz 
 
Descrição Detalhada:  

UND 10   321,00   3.210,00 



 

Memória flash incorporada; Capacidade de memória (MB) 2048; 
Nível de frequências (Hz) 40-20000; Capacidade de ligação ao PC; 
Tempo de gravação no modo LP (min.) 581; Tempo de gravação 
no modo SP (min.) 145; Tempo de gravação no modo ST (min.) 24; 
Gravação: Gravação activada por voz (VOR); Data de gravação.  
Reprodução: DPC (Digital Pitch Control); Controlo da velocidade de 
reprodução; Reprodução alarme; Repetição (A-B) ; Procura; Editar; 
Editar; Mover; Visor LCD; Carga residual ; Data; Hold; Ligação ao 
PC; Hora; Gravação; activada por voz (VOR); Dados gerais: Tipo 
de pilha 1 x AAA; Duração da pilha em reprodução (h) 34; Duração 
da pilha em gravação (h) 12; Interruptor de sensibilidade do 
microfone (baixa/alta); Diâmetro do altifalante (mm) 10.  Potência 
de saída (mW) 90; Peso incluindo a pilha (g) 48; Ligações: 
Conector USB; Entrada CC; Com os seguintes acessórios 
fornecidos: Auscultadores estéreo; Pilhas; Estojo de transporte; 
Compatibilidade com software Windows / Mac; Dimensões 
aproximadas: Largura (mm) 34,4 x Altura (mm) 99 x Profundidade 
(mm) 13,4; Cor prata. Garantia mínima de 01 ano. 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

38.  Objeto: Licença CorelDRAW X7  
  
DESCRIÇÃO DETALHADA: Ilustração vetorial e layout de página, 
Edição de imagem, Rastreamento de bitmap-para-vetor, 
Localizador de conteúdo, Ferramentas de captura de tela, Design 
de sites, Plug-in para aumento de imagens digitais, Ferramenta de 
colaboração on-line, Assistente de código de barras, Assistente 
frente e verso Bitstream® Font Navigator®, 10.000 imagens digitais 
e cliparts, 2.000 fotos digitais de alta resolução, 1.000 fontes 

UND 01   2.215,48   2.215,48 



 

OpenType, 350 modelos projetados profissionalmente, 2.000 
modelos de veículo, 800 quadros e padrões  
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

39.  Objeto: Telefone VoIP 
 
Descrição Detalhada: 
 Interface LAN (PC) :10/100BASE-T 1 x RJ45; 
 Interface WAN (internet): 10/100BASE-T 1 x RJ45 com PoE 

padrão IEEE802.3af; 
 Codecs: G722 (wideband), G711 μ/A, G723, G726, G729AB, 

GSM e iLBC; 
 Protocolo de sinalização: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) ; 
 Registro duas contas VoIP; 
 Viva-voz full Duplex; 
 Entrada auxiliar para headset; 
 Tecla com LED para operação com headset; 
 Alimentação PoE(Power over Ethernet IEEE802.3af); 
 6 teclas com LED bicolor; 
Fonte de alimentação: Entrada: 100 a 240 VCA 50-60 Hz Saída: 5 
VCC , 1,2 A . 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

UND 30   330,99   9.929,70 

40.  Objeto: Rádio Comunicador Bidirecional 
 
Descrição Detalhada: 
 22 canais, cada um com 121 códigos de privacidade; Monitor de 

canal; 

UND 04   403,86   1.615,44 



 

 Alcance Máximo 43km(27 milhas);  
 Recurso De Alerta De Emergência E Lanterna; 
 11 canais meteorológicos (7 deles da NOAA), com recurso de 

alerta; 
 Display Luminoso; 
 10 Tons De Chamada; 
 Tom De Confirmação De Chamada; 
 Chamada Vibratória; 

 Saída miniUSB para carregamento; 
  
 Comunicação por viva-voz VOX iVOX, com ou sem acessórios; 
 Scan Manual; 
 Alimentação: Baterias recarregáveis com carregador 110-240V. 
Acessórios: 

 Fonte; 
 Clip Para Cinto; 

Carregador (Base). 
 
Local de Entrega: Inst. Fed. de Ed., Cienc. e Tec. do Piauí, Rodovia 
BR 020, s/n - Bairro Primavera, São Raimundo Nonato/PI, CEP 
64770000. 

41.  Objeto: Gravador de Vídeo Digital de Segurança (DVR) 8 
Canais 
 
Descrição Detalhada: 
 Acesso remoto: Portal ControlBr / no-ip / DynDNS / PC 
(Windows) / Celular e Tablet (Android e iOS); 
 Controle PTZ; 
 Gravação: Suporte 1x HD de 2TB SATA; 

UND 05   3.000,00   15.000,00 



 

 Entradas de Video: 8 (BNC); 
 Saídas de Video: 1x VGA / 1x Vídeo Composto (BNC); 
 4 Entradas de Audio; 
 1 Saída Audio; 
 Resolução Analógico 2 em D1 e 6 em CIF; 
Fonte 12V, mouse e controle remoto. 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

42.  Objeto: Nobreak 600VA bivolt automático 
Descrição Detalhada: 
Tensão de entrada 115/127V~ ou 220V~; 
Tensão de saída: e saída 115V~; 
Filtro de linha; 
Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; 
Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); 
DC Start; 
Battery Saver; 
Autodiagnóstico de bateria; 
Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o 
nobreak desligado.  
Recarregador Strong Charger; 
Função True RMS; 
Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade;  
Autoteste; 
Interativo - regulação on-line; 
Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 
Circuito desmagnetizador;  
Alarme audiovisual; 
Led colorido no painel frontal;  

UND 10   325,50   3.255,00 



 

Botão liga/ desliga temporizado com função Mute; 
Porta fusível externo com unidade reserva.  
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

43.  Objeto: ESTABILIZADORE 1KVA 
 
Descrição Detalhada: 
1. CARACTRISTICAS DE ENTRADA 
a. Tensão nominal 
 BIVOLT 110v/220V 
 
2. CARACTERISTICAS DE SAIDA 
a. Potencia máxima 1000va 
b. Regulação +/- 6% - de acordo com a norma brasileira de 
estabilizadores NBR 14373:2006 
c. Numero de tomadas mínimo 6(seis) tomadas padrão nema 5/15 
 
3. CARACTERISTICAS GERAIS 
a. Rendimento de carga nominal menor que 94% 
b. Tempo máximo de resposta para estabilização menor ou igual a 
2 ciclos de rede elétrica 
c. 1 ano de garantia total. 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

UND 20 223,23 4.464.60 

44.  Objeto: NOBREAK 2 KVA 
  
Descrição Detalhada: 
1. Características de Entrada 

UND 10 1.565,50 15.655,00 



 

a. Potência Nominal: 2000VA - 1364W; 
b. Tensão de Entrada: 115V (90 a 136V) ou 220V (181 a 261V); 
c. Bateria Interna: 2 Bat 12Vdc / 18 Ah; 
d. Freqüência de Entrada: 60Hz + 4; 
 
2. Características de Saída 
a. Tensão de Saída 115V (+ 5% em bateria / + 6% - 10% em rede); 
b. Possuir mínimo 8 tomadas no padrão NBR14136; 
c. Frequência: 60 Hz (+/- 1% em bateria); 
d. Fator de Potência de saída: 0,62; 
 
3. Características Técnicas: 
a. Nobreak interativo e regulação on-line; 
b. Rendimento de 95 % (modo rede) 85% (modo bateria); 
c. Microprocessador (microprocessador RISC de alta velocidade, 
integrando diversas funções periféricas aumentando a 
confiabilidade e o desempenho do circuito 
eletrônico); 
d. Protetor para internet linha telefônica/Fax padrão RJ-11; 
e. Conector do tipo engate rápido, para expansão de autonomia; 
f. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação com função 
TRUE RMS, permite uma melhor regulação de tensão de saída, 
pois o circuito leva em consideração as distorções harmônicas 
existentes na rede elétrica; 
g. AUTO TESTE: testa todos os circuitos do Nobreak, inclusive as 
baterias; 
h. Gerenciador de Bateria: informa quando a bateria precisa ser 
substituída; 
i. Filtro de linha interno (modo comum e diferencial); 
j. Recarregador "Strong Charger", que permite a recarga das 



 

baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; 
k. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); 
l. Forma de onda SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (Retangular 
PWM - controle de largura e amplitude); 
m. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC START); 
n. Leds que indicam as condições (status) do nobreak: modo rede, 
modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, 
baterias em carga; 
o. Chave MUTE (inibidor de alarme sonoro) 
p. Energia de surto 276J 
 
4. Proteções: 
a. Proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; 
b. Proteção contra surtos de tensão na entrada e na saída entre 
fase e neutro, fase e terra, neutro e terra; 
c. Proteção contra sub/sobretensão de rede com retorno 
automático; 
d. Proteção contra sobreaquecimento no inversor com alarme e 
posterior desligamento automático; 
e. Proteção contra descarga total das baterias; 
f. Proteção para Internet/linha telefônica/fax 
g. Descarga total das baterias 
h. Potência excedida com alarme e posterior desligamento; 
 
5. Características de Gerenciamento do Sistema: 
a. Comunicação Inteligente através de porta RS-232 (Deve 
acompanhar cabo com 1500 mm de comprimento); 
b. Leds no painel frontal indicam as condições (status) do nobreak, 
como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, 
subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc. 



 

c. Software para gerenciamento de Energia disponível para os 
sistemas operacionais 
Windows e Linux. 
d. O gerenciamento via software do no-break deverá permitir ser 
compartilhado entre pontos de acesso a serem definidos pelo 
órgão e fornecer o status de múltiplos nobreaks simultaneamente e 
armazenados de modo seguro em site vinculado ao fabricante do 
nobreak, com proteção através de login e senha de domínio de um 
ou mais técnicos responsáveis pelo gerenciamento do sistema de 
energia dentro do órgão onde o no-break será instalado. 
e. O software de gerenciamento deverá possuir função para 
fechamento automático de arquivos e do sistema operacional 
remotamente, de qualquer lugar conectado à internet. 
f. Visualização das condições de operação do nobreak e status da 
rede elétrica com gerenciamento da qualidade da energia elétrica 
através somente de comunicação inteligente com porta RS-232; 
Garantia de 03 anos. 
 
Local de Entrega: 25º Batalhão de caçadores, praça marechal 
Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410. 

592.368,14 

 
1.2 Local de entrega:  

1.2.1.    INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS - AV.DAVID JONAS FADINI, S/N, JUCA ROSA – EUNÁPOLIS – BA – CEP 45820970; 

1.2.2.    25º Batalhão de caçadores, praça marechal Floriano Peixoto s/n – centro, Teresina/PI, CEP 64000-410; 

1.2.3.    Inst. Fed. de Ed., Cienc. e Tec. do Piauí, Rodovia BR 020, s/n - Bairro Primavera, São Raimundo Nonato/PI, CEP 64770000. 



 

 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. Justifica-se a presente solicitação, para utilização dos equipamentos como ferramenta de auxílio ao aprendizado dos discentes nas aulas 

práticas das disciplinas da área de programação de sistemas e rede de computadores; Para suprir a demanda que ocorrerá com a instalação do sistema 

de telefonia VoIP em todos os setores do campus; Para que o datacenter acompanhe o crescimento do parque tecnológico, além de oferecer recursos 

de segurança para os dados da instituição e utilização da rede; Para anteder as necessidades de atendimento ao público e peculiaridades do setor de 

ouvidoria do campus.  

 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referência constitui-se bem comum nos termos do art. 1º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 

2002 e arrolados no item 1.4 do anexo II do Decreto nº. 3.555/00. 

 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do envio da nota de empenho com o ofício de autorização para entrega, em 

remessa, no seguinte endereço Avenida David Jonas Fadini, S/N, Juca Rosa, Eunápolis – Bahia, CEP 45.820-970.  

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

5.3. 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 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades. 



 

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação 

da qualidade e quantidade do equipamento e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.4.1. 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. 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do contrato. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

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

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes 

do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja 

substituído, reparado ou corrigido; 

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

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no 

Edital e seus anexos; 



 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

6.3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 

vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 

os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos , 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de 

garantia ou validade; 

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de 

assistência técnica autorizada; 

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

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

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 



 

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa 

jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 

prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 

(três) membros, designados pela autoridade competente. 



 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

11.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. fraudar na execução do contrato; 

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5. cometer fraude fiscal; 

11.1.6. não mantiver a proposta. 

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e 

criminal, às seguintes sanções: 

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



 

11.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

11.2.3. multa compensatória de 05% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

11.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 

proporcional à obrigação inadimplida; 

11.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração 

Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

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

11.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

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

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

11.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

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

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da 

pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 



 

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

Eunápolis, 01 de Setembro de 2016.  

 

__________________________________ 

Moises Ramos 

                                                                             Gerência da Tecnologia da Informação 

  

AUTORIZO E APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA visando Contratação de pessoa jurídica para eventual aquisição de Equipamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, de acordo com a demanda, nas dependências do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, 

Reitoria e campi.  

 

Eunápolis, 05 de Setembro de 2016 

 

___________________________________ 

Fabíolo Moraes Amaral 

Diretor Geral 

IFBA – Campus Eunápolis 



 

ANEXO II 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA  
IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS  

PREGÃO SRP Nº 03/2016 
Processo Administrativo n.º 23291.000609/2016-08 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

N.º ......... 

 
OO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS 
EUNÁPOLIS, com sede na Avenida David Jonas Fadini, S/n, Juca Rosa, Eunápolis – Bahia. CEP 
45820.970, inscrito no CNPJ sob o nº 10.764.307/0010-03, neste ato representado pelo Diretor Geral 
Fabíolo Moraes Amaral, nomeado pela Portaria nº 1.261 de 26 de Agosto de 2014, publicada no 
Diário Oficial da União de 29 de Agosto de 2014, inscrito no CPF sob o nº 982.829.485-00 portador da 
Carteira de Identidade nº 08382171-68/SSP/BA, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada 
no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços da(s)  
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) 
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, 
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a 
seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de 

Equipamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, especificados nos itens do Termo de 

Referência, anexo I do edital de Pregão nº 3/2016, que é parte integrante desta Ata, assim como 

a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 

Especificação Marca  
(se exigida no 

edital) 

Modelo 
(se exigido no edital) 

Unidade Quantidade Valor Un Prazo 
garantia ou 

validade 

        

 

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

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

  

Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

    

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 



 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 

comprovados e justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 

5.9.2. a pedido do fornecedor.  

 

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades 



 

e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 

ANEXO AO EDITAL. 

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais 
órgãos participantes (se houver).  
 

Local e data 
Assinaturas 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 

registrado(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III  
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 
FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 
IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS E A EMPRESA 
.............................................................   

 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS 

EUNÁPOLIS, com sede na Avenida David Jonas Fadini, S/n, Juca Rosa, Eunápolis – Bahia. CEP 

45820.970, inscrito no CNPJ sob o nº 10.764.307/0010-03, neste ato representado pelo Diretor Geral 

Fabíolo Moraes Amaral, nomeado pela Portaria nº 1.261 de 26 de Agosto de 2014, publicada no 

Diário Oficial da União de 29 de Agosto de 2014, inscrito no CPF sob o nº 982.829.485-00 portador 

da Carteira de Identidade nº 08382171-68/SSP/BA, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) 

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 

..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 

expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 

resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Equipamento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do 

Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, 

independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

1      

2      

3      

...      

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem 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$ ............ (...............). 



 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2016, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1.  A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, garantia no 

valor de R$ ..............(.............), correspondente a 5 % do valor do Contrato, podendo optar por 

seguro garantia ou fiança bancária ou outra modalidade prevista na lei 8666/1993. 

7.2. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no edital. 

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. 

9. CLAÚSULA 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. 

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. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

das sanções aplicáveis. 

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

14.1. 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. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Seção 

Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 



 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


