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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 05/2013 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFBA, por 
intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 033/2012, publicada em 
03/04/2012, torna público que fará realizar licitação, pelo sistema de SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO - tipo menor 

preço, para adquirir o objeto descrito no Anexo I deste Edital. A sessão pública será 
realizada por meio do site www.comprasnet.gov.br. Esta licitação, autorizada no 
Processo nº 23291.000219/2013-17 pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº 
7892/2013, 5.450/2005 e Decreto 7174/2010 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, e 

pelas condições constantes neste Edital e seus Anexos. 

LOCAL: O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico que promova a comunicação pela internet, no site www.comprasnet.gov.br  

DATA DO ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

A Partir do dia 10/10/2013 às 08:00 hora até o dia 24/10/2013 ás 08:00 horas 
 

HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

 
A partir das 08:30 horas do dia 24/10/2013 

ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 

 A partir das 09:00 horas do dia 24/10/2013. 

Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de 
Brasília. 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 
 

1.1 A presente Licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual 

compra de material de consumo da área de informática e TI (Tecnologia da 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Informação) para o IFBA Campus Eunápolis. De acordo com as especificações e 
quantidades definidas no Anexo I deste Edital. 
 

1.2 A estimativa de custo para a aquisição é da ordem de R$ 483.538,06 
(quatrocentos e oitenta e três mil quinhentos e trinta e oito reias e seis 
centavos) e servirá apenas de subsídios às empresas licitantes para formulação 
de suas propostas.  
 

1.3 São órgãos participantes desta SRP 
 

a) UASG 158408 – INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS PORTO 
SEGURO.  Gestor de Compras da UASG 158408 Interessada Responsável: 
MATEUS OLIVEIRA, E-mail: mateusoliveira@ifba.edu.br Fone: (73) 3288-6686. 

 
b) UASG 158587 – INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS ILHÉUS.  

Gestor de Compras da UASG Interessada Responsável:  TATIANA 
SOUZA, E-mail: tatysouza.ts@gmail.com Fone: (73) 3656-5131. 

 

CAPITULO II - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, na forma da minuta constante do Anexo III e nas condições previstas neste 

Edital. 

2.2. Será celebrada a Ata de Registro de Preços necessária para cobertura dos itens 
constantes do Anexo I deste Edital. 

2.3.  A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá VALIDADE DE 01 (Um) 
ANO a partir da data de sua assinatura, de acordo com art. 12, § 2º do Decreto nº 

7.892/2013. 

CAPITULO III - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) as empresas que 
atendam às condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação e 
estejam previamente credenciadas perante o provedor do sistema - Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br, na forma do disposto no Art. 3º do 
Decreto nº 5.450/05. 

 

3.2 Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, 
em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação do presente edital. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 
e proposta de preços sujeitará o licitante às sanções previstas na 
legislação de regência. 

 
3.2.2. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 

 
3.2.2.1 estar em nome do licitante, com um único número de CNPJ; 
 
3.2.2.2 estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor; 
 
3.2.2.3 ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada em cartório competente, ou por servidor da 
Administração Pública, à vista dos originais.  

3.3 Não poderão participar desta licitação: 

3.3.1 pessoas jurídicas que não explorem ramo de atividade compatível com o 
objeto desta licitação; 

3.3.2 consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.3.3 empresa ou sociedade estrangeira; 

3.3.4 empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

3.3.5. empresas inadimplentes com obrigações assumidas perante a União ou 
punidas com suspensão temporária para licitar ou contratar com a 
Administração, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93. 

3.3.6. estejam sob falência, concordata, dissolução, liquidação ou cumprindo 
sanção de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública, bem 
como sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com o Ministério da Fazenda.  

CAPITULO IV – DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 
 
 
4.1 Serão previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico, a autoridade 
competente do IFBA, o Pregoeiro, os membros da equipe de apoio, os operadores do sistema e 
as licitantes que participarem do pregão eletrônico. 
 
4.2 Para participar do Pregão eletrônico, a licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO 
ELETRONICO” através do site www.comprasnet.gov.br. 
 
4.3 O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 
 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.4 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso; 

 
4.5 O credenciamento do licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema 
implica responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 
 
4.6 Uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 
do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
4.7 O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como 
os lances inseridos durante a sessão pública. 

CAPITULO IV – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E DAS 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

4.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior 

à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

4.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo 
sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, 
situação em que, observado o disposto no item 9, aceitas a sua proposta, bem como 
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste 
Pregão; 

4.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará 
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita neste 

subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

4.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste subitem, 
o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a 

vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate; 

4.2. Não havendo a adjudicação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da licitante com proposta originalmente mais bem 
classificada se, após negociação, houver compatibilidade de preço com o valor 
estimado para contratação, e a licitante for considerada habilitada nos termos do item 

10 – Da Habilitação. 

4.3. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 
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4.3.1. Também será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no 
art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991, regulado pelo art. 5º, do Decreto nº 7.174/2010, 
observada a seguinte ordem: 

I) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o 

Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

II) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

III) bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder 

Executivo Federal. 

4.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos 
incisos acima terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às 
médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso. 

4.4. O exercício do direito de preferência disposto no subitem 4.3, será concedido 
automaticamente pelo Sistema Eletrônico, àquelas licitantes que tenham manifestado 
expressamente, via registro no Sistema COMPRASNET, sob as penas da lei, de que 
atendem às condições legais para a comprovação de qualquer um dos requisitos 
estabelecidos nos incisos I, II ou III do subitem 4.3 deste Edital (regras de preferência), 

observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente: 

a) aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno 

porte dispostas no subitem 4.1.2, quando for o caso; 

b) aplicação das regras de preferência previstas no subitem 4.3, com a classificação dos 
licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da 
melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a posterior 

comprovação e o exercício do direito de preferência; 

c) convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I subitem 
4.3, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance 
para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor 

do certame; 

d) caso a preferência não seja exercida na forma da alínea “c”, por qualquer motivo, 
serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do 
subitem 4.3, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de 
preferência, aplicando-se a mesma regra para o inciso III do subitem 8.3, caso esse 

direito não seja exercido. 

4.4.1. Após o término da fase de lances, o Sistema Eletrônico reclassificará as licitantes 
que apresentaram a manifestação citada no subitem 4.4, observada a seguinte ordem 
de classificação: 

1º - TECNOLOGIA NO PAÍS + PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO + MICRO E 

PEQUENA EMPRESA; 
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2º - TECNOLOGIA NO PAÍS + PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO; 

3º - TECNOLOGIA NO PAÍS + MICRO E PEQUENA EMPRESA; 

4º - TECNOLOGIA NO PAÍS; 

5º - PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO + MICRO E PEQUENA EMPRESA; 

6º - PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO. 

4.4.2. Todas as empresas licitantes deverão permanecer logadas para acompanhar a 
convocação, pelo próprio Sistema Eletrônico, da proposta melhor classificada cujo valor 
para o item esteja situado no intervalo percentual previsto na alínea “b” do subitem 4.4, 
ou seja, até 10% (dez por cento) da melhor proposta válida. 

4.4.3. O Sistema Eletrônico fixará no Chat o horário limite para o envio, pela licitante 
convocada, de nova proposta que contemple valor igual ou inferior à da licitante que 
apresentou originalmente o melhor lance, sob pena de preclusão do seu direito de 
preferência e consequente convocação da próxima classificada que atenda aos 

requisitos de preferência, se houver. 

4.4.3.1. Na hipótese de apresentação de nova proposta, a licitante encaminhará, 
juntamente com os demais documentos de habilitação, a comprovação de que atende 
aos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do subitem 4.3 deste Edital (regras de 
preferência). 

4.5. A comprovação do atendimento ao PPB ou aos bens e serviços com tecnologia 
desenvolvida no País será feita mediante apresentação do documento comprobatório da 
habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de 26 
de setembro de 2006, ou pelo Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006. 

4.5.1. A comprovação/certificação será feita: 

I - por Portaria de Habilitação expedida em nome da licitante para esta finalidade pelo 
Ministério da Ciência e Tecnologia, para a hipótese de comprovação de atendimento ao 

Processo Produtivo Básico – PPB; ou 

II - por Portaria expedida em nome da licitante para esta finalidade pelo Ministério da 
Ciência e Tecnologia, para a hipótese de comprovação da condição de Bens com 
Tecnologia Desenvolvida no País ou reconhecimento de Bens Desenvolvidos no País. 

4.5.2. A veracidade acerca das informações constantes das Portarias apresentadas 
pelas licitantes será verificada mediante consulta ao sítio do Ministério da Ciência e 

Tecnologia. 

4.5.3. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou declarações 

emitidas pela própria licitante ou pelo fabricante. 
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4.6. Na hipótese em que nenhuma das licitantes comprove o preenchimento dos 
requisitos elencados no subitem 4.3, prevalecerá o resultado inicialmente apurado pelo 
sistema eletrônico, sem prejuízo das sanções cabíveis em razão do registro de 

declaração/manifestação falsa. 

 
CAPITULO V - DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
5.1 A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante digitação de senha privativa do 
licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, no valor unitário para o item 
cotado, no período das 08:00 horas do dia 10/10/2013 ate às 08:30 horas do dia 24/10/2013, 
(HORÁRIO DE BRASILIA), exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
5.2 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar 
proposta de preços com o respectivo anexo, se for o caso, contendo as especificações 
detalhadas do objeto ofertado, até a data e hora marcada para a abertura da sessão, 
exclusivamente por meio eletrônico, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 
recebimento de propostas. 
 
5.3 É obrigatória a descrição detalhada do objeto na proposta de preços, sob pena de 
desclassificação da proposta antes da abertura para lances. 

5.4 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 

 
5.5 O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.6 A Proposta, com as planilhas e especificações detalhadas do objeto ofertado, deverá 
conter os seguintes dados: 
 

5.6.1 Prazo de validade de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 

 
5.6.2 Apresentar planilha devidamente preenchida, contendo o preço unitário e o total, 

expressos em moeda corrente sendo que no caso de discordância entre o valor 
expresso em algarismo e por extenso, prevalecerá o segundo; 

 
5.6.3 Número da conta bancária, agência e código; 
 
5.6.4 Número do CNPJ/MF da empresa, endereço e telefone atualizado; 
 
5.6.5 Dados do representante legal que deverá assinar a Ata de Registro de Preços: 

nome, nacionalidade, CPF, Carteira de Identidade e cargo que ocupa na 
empresa;  

 
5.6.6 Declaração expressa, datada e assinada, de que sua proposta engloba todas as 

despesas referentes ao fornecimento dos materiais de informática e TI, bem 
como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação; 

 
5.6.7 Declaração expressa, datada e assinada, de total concordância com os termos 

deste Pregão e seus Anexos. 
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5.6.8 Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência; 
 

5.6.9 Prazo de garantia do produto, observado o parâmetro mínimo do Termo de 
Referência; 

 
5.6.10 Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo os licitantes, se 

limitarem às especificações deste Edital, apresentando propostas com 
especificações claras. 

 
CAPITULO VI – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 
 
6.1  O início da Sessão Pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na data e 
horário previstos neste Edital e realizar-se-á de acordo com o Decreto Nº 5.450 de 31 de maio de 
2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas em conformidade com o subitem 5.1 

e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações para compra de materiais 
de consumo de informática e TI para atender as demandas do IFBA - Campus Eunápolis e 
Porto Seguro, no presente Edital e seus Anexos. 
 
6.2  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
   

6.2.1 Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
 
6.3  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
         
CAPITULO VII – DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DOS LANCES) 
 
7.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e 
respectivo horário de registro e valor; 

 
7.1.1 - O lance deverá ser ofertado pelo valor UNITÁRIO do item. 

 
7.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as 
regras de aceitação dos mesmos; 
  
7.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema; 
 
7.4 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
 
7.5 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a 
identificação da detentora do lance; 

 
7.6 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.  

 
7.6.1 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados; 
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7.6.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 20(vinte) minutos, a sessão 

do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
pregoeiro aos participantes; 

 
7.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30(trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema 
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances; 
 

7.7.1 Caso o sistema não emita o aviso de fechamento, o pregoeiro se 
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes. 

 
7.8 Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME 
- ou empresa de pequeno porte - EPP -, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 
11.488, de 2007 - COOP -, será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 
 

7.8.1 O Sistema de Pregão Eletrônico identificará em coluna própria as ME/EPP e 
COOP participantes, fazendo comparação entre os valores do licitante com 
menor preço e das demais ME/EPP/COOP na ordem de classificação, desde 
que a primeira colocada não seja uma ME/EPP/COOP. 

 
7.8.2 Nessas condições, as propostas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 

por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado terá o 
direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente 
abaixo da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo 
Sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 
7.8.3 Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP 
participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o 
estabelecido no subitem anterior. 

 
7.8.4 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, na 

faixa dos 5% (cinco por cento) de diferença para a primeira colocada, o Sistema 
fará um sorteio eletrônico entre os licitantes, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final de 
desempate, conforme subitens acima.  

 
7.8.5 Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 

classificação de fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou 
tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não 
existindo ME/EPP/COOP participante, prevalecerá a classificação inicial. 

 
7.9 Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, bem assim decidir 
sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital,  
 
7.10 O pregoeiro anunciará o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances da sessão publica ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor valor; 
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CAPITULO VIII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 
relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 
 

8.1.1 Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 
8.2 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço 
por item, observados as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 
definidos no Edital. 
 
8.3 Caso o produto ofertado gere alguma dúvida, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante 
apresente amostra, catálogo ou folheto com as características dos materiais ofertados, para a 
verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de Referência, ao IFBA - 
Campus Eunápolis:Av. David Jonas Fadini, s/n, BR101, Km 715 CEP.: 45.823-431, no horário 
das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira,  no prazo de 3 (três) dias 
úteis, a partir da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 
 

8.3.1 Para efeito de encerramento do prazo de que trata esse subitem será 
considerado como data de encerramento o dia útil em que a amostra deveria dar 
entrada no Campus Eunápolis do IFBA e NÃO o dia útil do envio da amostra. 

 
8.4 A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os 
respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto 
às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, 
marca, número de referência, código do produto e modelo. 
 

8.4.1 Os produtos de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem 
informações em língua portuguesa, suficientes para análise técnica do produto. 

 
8.4.2 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 
desclassificada. 

 
8.5 Os produtos apresentados como amostra poderão ser abertos, desmontados, instalados, 
analisados, conectados a equipamentos e submetidos aos testes necessários. 
 
8.6 Será rejeitada a amostra que: 

 
8.6.1 apresentar divergência a menor em relação às especificações técnicas da 

proposta; 
 
8.6.2 for de qualidade superior em relação às especificações constantes da proposta e 

estiver desacompanhada de declaração da licitante de que entregará os 
produtos de acordo com a amostra apresentada. 

 
8.7 Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou 
efetuar ajustes e modificações no produto apresentado. 
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8.8 Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no 
prazo estabelecido. 

8.9 As amostras de materiais cujas propostas sejam vencedoras permanecerão em poder do 
Campus Eunápolis do IFBA até o recebimento definitivo do objeto. 

8.9.1 O licitante deverá providenciar o recolhimento das amostras de materiais de 
consumo no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do 
objeto. Decorrido esse prazo sem que haja o recolhimento das amostras, as 
mesmas serão descartadas. 

 
8.10 Se a oferta não for aceitável, ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante não 
atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta válida, sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 
8.11 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão de ata divulgada no sistema 
eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação pertinente. 
 
8.12 A proposta comercial, ajustada ao lance final da licitante vencedora, inclusive quando 
houver necessidade de envio de anexos, deverão ser remetidos via fac-símile, para o número 
(73) 3281-2266, ou, digitalizados por “scanner”, para o endereço eletrônico compras-
eunapolis@ifba.edu.br, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) minutos, contados da 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

 

CAPITULO X - DA HABILITAÇÃO 

 
9.1 A habilitação neste Pregão Eletrônico, poderá ser comprovada por meio de prévia e 
regular inscrição cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
9.2 Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar ainda: 

9.2.1 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à sua Habilitação, nos termos do 
modelo constante do Anexo II deste Edital, assinada por sócio, dirigente, 
proprietário ou procurador da licitante, com o nº da identidade do declarante; 

 
9.2.2 Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de 

menores, conforme disposições contidas na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, nos 
termos do modelo constante do Anexo II deste Edital; 

 
9.2.3 Atestado de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado 
ou estar prestando serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta 
licitação. 

 
 
9.2.4 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa 
física, com data de validade de no mínimo 30 dias contados a partir da data de 
sua expedição. 

 

mailto:compras-eunapolis@ifba.edu.br
mailto:compras-eunapolis@ifba.edu.br
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9.2.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas de acordo com a lei nº 12.440, de 07 
de julho de 2011, a licitante vencedora deverá comprovar a inexistência de 
débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de consulto no sitio 
www.tst.jus.br/certidao. 

 
9.2.6 Comprovação/certificação (Portarias do Ministério da Ciência e Tecnologia 

em nome da licitante) caso tenha declarado no sistema Comprasnet que 
atende às condições legais para a comprovação de qualquer um dos 
requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do subitem 4.3.1 deste Edital 
(regras de preferência). 

 
 

9.3 Fica assegurado à licitante cadastrada e habilitada parcialmente no SICAF o direito de 
apresentar a documentação atualizada e regularizada, caso esteja com algum documento 
vencido, conforme previsto o inciso XIII do art.11 do Decreto nº 3.555/2000. 
 
9.4 Os documentos de habilitação remetidos via fac-símile ou por meio eletrônico deverão 
ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
contados da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, ao IFBA - Campus 
Eunápolis:Av. David Jonas Fadini, s/n, BR101, Km 715 CEP.: 45.823-431, no horário das 08:00 
às 12:00 e das 14:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira. 
 
9.5 Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de 
validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 
do sítio oficial, o licitante será advertido a encaminhar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
documento válido que comprove o atendimento às exigências deste Edital, sob pena de 
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte e das cooperativas enquadradas no artigo 34 da 
Lei nº 11.488, de 2007. 
 
9.6 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

 
9.6.1 Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de 

pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-
lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que 
for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa.  

 
9.6.2 A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 

concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que 
exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho 
devidamente justificados. 

 
9.6.3 A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de 
regularização fiscal para a abertura da fase recursal. 

 
9.6.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

http://www.tst.jus.br/certidao
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9.7 Disposições Gerais da Habilitação: 
 

9.7.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia (exceto produzida por fac-símile) autenticada 
em cartório competente ou pelo Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio ou 
mediante publicação em órgão da imprensa oficial; 

 
9.7.2 Se a documentação de habilitação não estiver completa, correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o 
licitante inabilitado; 

 
9.7.3 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 
 

 

CAPITULO XI – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

 
11.1 DA FORMALIZAÇÃO 

 
11.1.1 Homologada a licitação, será formalizada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

do item, com o fornecedor primeiro classificado. 
 
11.1.2 No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que constará da 

Ata, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do 
compromisso. 

 
11.1.3 No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não 

comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 
das sanções a ele previstas neste Edital, o Pregoeiro registrará os demais 
licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado 
na licitação.. 

 
11.1.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Pregoeiro fará o 

devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais 
fornecedores a nova ordem de registro. 

 
11.2 DOS USUÁRIOS 

 
11.2.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, as 

entidades usuárias dos materiais de consumo de informática e TI, relacionados no 
Anexo I do Edital, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na 
Lei n.º 8.666/93 no Decreto n.º 7.892/13, relativas às compras pelo Sistema de Registro 
de Preços; 

 
11.2.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de     preços, 

durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador. 

 
 11.2.3 A adesão deverá ser realiza em estrita consonância com o Decreto nº 7.892 de 23 

de janeiro de 2013 
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11.2.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não  poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
11.2.5 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os materiais de consumo 

registrados do fornecedor constante da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se de 
outros meios legais para adquiri-los, observado o disposto no subitem 11.2.6 deste 
Edital; 

 
11.2.6 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a 

preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem 11.2.5, do 
processo específico para compra, resultar preço igual ou superior ao registrado. 

 
11.3 DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 
PARTICIPANTES 
 
11.3.1 A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada 
por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que não tenha participado do 
certame licitatório, desde que devidamente justificada a vantagem, e mediante anuência do 
IFBA-CAMPUS EUNAPOLIS, órgão gerenciador. 
 
11.3.2 O Órgão Não Participante, a que se refere o Decreto nº 7.892/2013 (art. 2º, V), somente 
poderá fazer uso da Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata: 
 
11.3.3 Quando da formalização do pedido para fazer uso da Ata de Registro de Preços 
decorrente desta licitação, o Órgão não Participante deverá informar os itens e quantidades a 
serem adquiridos, enviando documento assinado por autoridade competente do órgão ou 
entidade, através de correio eletrônico compras-eunapolis@ifba.edu.br. 
 
11.3.4  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 
Órgão Gerenciador e Órgão(s) participante(s). (§ 2º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013) . 
 
11.3.5 As aquisições ou contratações por cada Órgão não Participante não poderão exceder a 
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 
Ata de Registro de preços para o Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s) do § 3º do art. 22 
do Decreto nº 7.892/2013)  
 
11.3.6 O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não 
excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo total, para cada item registrado, 
independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem. (§ 4º do art. 22 do Decreto 
nº 7.892/2013) 
 
11.3.6 Somente será autorizada a adesão a Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação 
após a primeira aquisição ou contratação por Órgão Integrante da Ata. (§ 5º do art. 22 do 
Decreto nº 7.892/2013) 
 
11.3.7 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não Participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da 
Ata. (§ 6º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 
 
11.3.8 Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa 
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e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. (§ 7º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013) 

11.4 DO CANCELAMENTO 
 

11.4.1 automático da ata de Registro de Preços: 
 
11.4.1.1 por decurso de prazo de vigência; 

 
11.4.1.2 quando não restarem fornecedores registrados; ou 
 
11.4.1.3 pelo IFBA, CAMPUS EUNAPOLIS quando caracterizado o interesse 
público. 

  
11.4.2 do registro do fornecedor: 

 
11.4.2.1 o fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

 
11.4.2.2 a pedido, quando, nos termos do art. 19, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013: 
 

11.4.2.2.1 comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, 
por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

 
11.4.2.2.2 o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível 

em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
produto. 

  
11.4.2.3 pela Administração, unilateralmente, quando: 

 
11.4.2.3.1 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se 

tornar superior àqueles praticados no mercado; 
 
11.4.2.3.2 perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica 

exigida no procedimento licitatório; 
 
11.4.2.3.3 por razões de interesse público, devidamente, motivado e 

justificado.  
  
11.4.2.3.4 o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de 

Registro de Preços; 
 
11.4.2.3.5 não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, 

os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 

 11.4.2.3.6 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial 
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra 
dela decorrentes.  
 

CAPITULO XII - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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12.1 O IFBA, CAMPUS EUNAPOLIS será o órgão responsável pelo controle e administração 
da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos 
órgãos usuários, respeitada a ordem de registro, os fornecedores para o qual será emitido o 
pedido de compra. 

 
12.2 Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de fornecimento 
estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, 
podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo do pedido de 
compra for superior ao saldo do fornecedor da vez. 

 
12.3 A emissão dos pedidos de compras será da inteira responsabilidade e iniciativa dos 
órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos, todos os atos de administração junto aos 
fornecedores e, serão formalizados por intermédio de empenho, quando a entrega for de uma só 
vez e não houver obrigações futuras ou, por contrato, nas hipóteses que se fizerem necessárias 
cláusulas de obrigações futuras. 

 
12.4 A Administração não emitirá qualquer pedido de compra sem a prévia existência do 
respectivo crédito orçamentário. 

 
12.5 A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada e 
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo 
pedido de compra, além da menção da Ata de Registro de Preços a que se refere. 
 
12.6 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o 
pedido de compra no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

  
12.7 O(s) licitante vencedor(es) terá(ao) o prazo de 03(três) dias úteis contados da data de 
sua convocação para retirar o pedido de compra/fornecimento ou a Nota de Empenho, sob pena 
de incorrer nas sanções previstas no item 21 deste Edital  

 
12.8 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a 
ocorrência ao Departamento de Administração – DEPAD, IFBAHIA, CAMPUS EUNAPOLIS e 
solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinado o pedido de compra, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 
 

CAPITULO XIII - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
13.1 O local, o prazo máximo e as demais condições para entrega dos Materiais de 
Consumo de Informática, estão estabelecidos no Anexo I deste Edital, e no caso de Órgão 
Usuário/Participante, somente o local será indicado por ele. 
 

CAPITULO XIV- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 
 
14.1 O Órgão Gerenciador ou Participante, poderá adquirir quantitativos superiores àqueles 
registrados para cada (lote/item), limitado a, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
global estimado. 
 
14.2 Na hipótese prevista no item anterior, a aquisição se dará pela ordem de registro e na 
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 
 
14.3 A supressão de quantitativos registrados na Ata, ainda não contemplados por pedidos de 
fornecimento, poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto 
no § 4º do artigo 15 da Lei n.º 8.666/93, e no artigo 16º do Decreto 7.892/13.   
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CAPITULO XV - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
15.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 
II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.  
 

15.1.1 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 
do art. 65 da Lei n.º8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá 
optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  

 
15.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pelo IFBA, CAMPUS EUNAPOLIS, para alteração, por 
aditamento, dos valores registrados na Ata. 
 

CAPITULO XVI – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
16.1 Até 02(dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
Pregão. 
 

16.1.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.  
 
16.1.3 Acolhida a petição contra o Edital, será designada nova data para a realização 

do certame. 
 

CAPITULO XVII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
17.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a 
intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03(três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentarem contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 
17.2 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, 
nos termos do subitem 16.1, importará na decadência deste direito, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
17.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
17.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
17.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
17.6  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no DEPAD, 
do Prédio Administrativo do IFBA, Campus, Eunápolis - BA, sito à Av. David Jons Fadini, S/Nº, 
Rosa Neto, Eunápolis - BA - CEP: 45823-431. 
 

CAPITULO XVIII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
18.1 A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 
houver recurso; 
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18.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, ou, 
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.  
 

CAPITULO XIX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
19.1 Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no IFBA, Campus Eunápolis, 
conforme especificações estabelecidas no Anexo I do Edital e, o acréscimo legal de até 25% 
(se houver). 
 
19.2 Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada 
com a aquisição dos materiais de consumo informática; 
 
19.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais de consumo de informática que a licitante 
vencedora entregar fora das especificações do Edital. 
 
19.4 Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente 
à matéria. 
 

CAPITULO XX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
20.1 Promover a remoção,  do(s) material(is) de consumo de informática que estiver(em) em 
desacordo com as especificações do Edital, e/ou aquele em que for constatado dano em 
decorrência de transporte ou acondicionamento indevido, providenciando a substituição dos 
mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue 
oficialmente; 
 
20.2 Cumprir integralmente as disposições do edital deste Pregão. 
 
20.3 Substituir em 48 horas, após ser comunicado, os materiais de consumo de informática e 
TI que apresentarem defeito imediatamente ou durante o período de garantia, ou outro problema 
qualquer que não permita sua utilização total. 
 
20.4 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultante da 
adjudicação da Licitação, bem como entregar os dos materiais de consumo cotados, mediante 
agendamento, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Edital, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias para o IFBA, Campus Eunápolis, contados da data do 
recebimento do pedido da Nota de Empenho, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, de 
segunda a sexta-feira, nos endereços constantes do Termo de referencia, Anexo I, deste Edital. 
 
20.5 Os itens cotados deverão ser entregues em sua condição original, contendo marca, modelo, 
referência, fabricante, procedência, prazo de garantia, entre outros, e de acordo com a legislação 
em vigor, observadas as especificações constantes deste Edital. 

 
20.6 Comunicar à Administração do IFBA, CAMPUS Eunápolis no prazo máximo de 02 (dois) 
dias que anteceder o da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 
 
20.7 Informar o nº do banco, agência e conta corrente para efeito de pagamento. 
 
20.8 Substituir em 48 horas, após ser comunicado, materiais que chegarem com defeito ou 
que vierem a apresentar durante o período de garantia. 
 

CAPITULO XXI - DA FISCALIZAÇÃO 
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21.1 A entrega do produto será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização e 
avaliação por representante da CONTRATANTE. 
 
21.2 Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta Licitação deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
21.3 O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame 
qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir, no 
todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectadas. 
 
21.4 A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais de 
consumo de informática entregues, se em desacordo com a Proposta. 
 

CAPITULO XXII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
22.1 Conforme o disposto no art. 28 do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, “aquele 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de 
registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar 
com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”. 
 
22.2 Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das 
obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das 
situações prevista no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as 
seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 

22.2.1 advertência; 

22.2.2 multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho; 

22.2.3 suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com o IFBA, por prazo de até 02 (dois) anos; 

22.2.4 cancelamento do respectivo registro na Ata.  
22.3 As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF. 
 
22.4 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

CAPITULO XXIII-DO PAGAMENTO 
 
23.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária mediante a 
apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada pelo fiscal do contrato, 
sem inclusão de qualquer despesa financeira pelo prazo de processamento do pagamento, 
quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação. 
 
23.2 Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços 
ou a atualização monetária. 
 

CAPITULO XXIX- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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24.1 A despesa decorrente da aquisição objeto desta licitação correrá à conta dos recursos 
consignados no Orçamento Geral da União para o Exercício de 2012, a cargo do IFBA, Programa 
de Trabalho – 000000, Fonte de recursos – 0000 - Elemento de despesa. 

 
 CAPITULO XXV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
25.1 Esta Licitação poderá ser revogada por interesse público, em decorrência de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada 
por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que as  licitantes 
tenham direito a qualquer indenização. 
 
25.2 Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se 
divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 
 
25.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente 
normal. 

 
25.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta. 
 
25.6 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.7 Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
25.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará, para o licitante, direito à 
aquisição dos materiais cotados pela Administração. 
 
25.9 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 22 deste Edital, o 
lance será considerado proposta. 
 
25.10 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
25.11 O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento 
licitatório será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de 
qualquer outro. 
 
25.12 Integram este Edital para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência. 
 
ANEXO II -  Declarações – Fato Impeditivo e Lei nº 9.854/99, (regulamentada 
pelo Decreto Nº 4.358/2002). 
 
ANEXO III -  Modelo de Ata de Registro de Preços. 
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ANEXO IV - Modelo de Minuta de Contrato 

 
 
 

Eunápolis, ____ de __________ de 2013. 
 

_________________________________ 

Anderson Franciel de Castro 
Pregoeiro/IFBA, Campus Eunapolis 

 
 
Equipe de Apoio: 
 
Maria Néli Cardoso da Costa 
Membro 
 
Joellington Santos Sandes 
Membro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
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INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS EUNÁPOLIS 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – Campus Eunápolis  

 Av. David Jonas Fadini, S/Nº, Rosa Neto, 
Eunápolis - BA - CEP: 45823-431  

 (73) 3281-2266  

Email: compras-eunapolis@ifba.edu.br 

           FAVOR COTAR O SOLICITADO ABAIXO 

  

Modalidade da Licitação 

    

Nº de Ordem 

                                
 

Nº do Processo 

 

 PREGÃO ELETRÔNICO 
SRP 

    
      05 / 2013 

    
23291.000219/2013-17 

 

 

 
 
Dispositivo Legal: Lei nº. 8.666 de 21/06/93, Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e 
legislações inerentes ao objeto, vigentes e posteriores ao andamento do processo 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE QUANT VALOR 
UNIT. 

VALOR 
 TOTAL 

1.  Anilha de Identificação 
 
Descrição Detalhada: 

Ícone de identificação S5 para cabos 

do tipo par trançado 5e ou anilha de 
identificação para cabo montador. 
Características: Identificador de 
cabos de redes com as cores e 
números. Ideal para identificar as 
montagens dos cabos de rede 
local. Garra, assegura que o clip 
permaneça no lugar sob condições 
de normais de trabalho ou sob 
vibrações.     – cor amarelo 

Unidade 650 1,37 890,50 

2.  Anilha de Identificação Unidade 450 1,37 616,50 
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Descrição Detalhada: 

Ícone de identificação S5 para cabos 

do tipo par trançado 5e ou anilha de 
identificação para cabo montador. 
Características:   Identificador de 
cabos de redes com as cores e 
números. Ideal para identificar as 
montagens dos cabos de rede 
local. Garra, assegura que o clip 
permaneça no lugar sob condições 
de normais de trabalho ou sob 
vibrações.       – cor azul 

3.  Anilha de Identificação 
 
Descrição Detalhada: 

Ícone de identificação S5 para cabos 

do tipo par trançado 5e ou anilha de 
identificação para cabo montador. 
Características:   Identificador de 
cabos de redes com as cores e 
números. Ideal para identificar as 
montagens dos cabos de rede 
local. Garra, assegura que o clip 
permaneça no lugar sob condições 
de normais de trabalho ou sob 
vibrações. – cor branco 

Unidade 250 1,37 342,50 

4.  Anilha de Identificação 
 
Descrição Detalhada: 

Ícone de identificação S5 para cabos 

do tipo par trançado 5e ou anilha de 
identificação para cabo montador. 
Características:   Identificador de 
cabos de redes com as cores e 
números. Ideal para identificar as 
montagens dos cabos de rede 
local. Garra, assegura que o clip 
permaneça no lugar sob condições 
de normais de trabalho ou sob 
vibrações.        – cor cinza 

Unidade 250 1,37 342,50 

5.  Anilha de Identificação 
 
Descrição Detalhada: 

Ícone de identificação S5 para cabos 

do tipo par trançado 5e ou anilha de 
identificação para cabo montador. 

Unidade 250 1,37 342,50 
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Características:   Identificador de 
cabos de redes com as cores e 
números. Ideal para identificar as 
montagens dos cabos de rede 
local. Garra, assegura que o clip 
permaneça no lugar sob condições 
de normais de trabalho ou sob 
vibrações.        – cor laranja 

6.  Anilha de Identificação 
 
Descrição Detalhada: 

Ícone de identificação S5 para cabos 

do tipo par trançado 5e ou anilha de 
identificação para cabo montador. 
Características: Identificador de 
cabos de redes com as cores e 
números. Ideal para identificar as 
montagens dos cabos de rede 
local. Garra, assegura que o clip 
permaneça no lugar sob condições 
de normais de trabalho ou sob 
vibrações.        – cor marron 

Unidade 250 1,37 342,50 

7.  Anilha de Identificação 
 
Descrição Detalhada: 

Ícone de identificação S5 para cabos 

do tipo par trançado 5e ou anilha de 
identificação para cabo montador. 
Características:   Identificador de 
cabos de redes com as cores e 
números. Ideal para identificar as 
montagens dos cabos de rede 
local. Garra, assegura que o clip 
permaneça no lugar sob condições 
de normais de trabalho ou sob 
vibrações.       – cor verde 

Unidade 250 1,37 342,50 

8.  Anilha de Identificação 
 
Descrição Detalhada: 

Ícone de identificação S5 para cabos 
do tipo par trançado 5e – cor 
vermelho 

Unidade 250 1,37 342,50 

9.  Anilha de Identificação 
 
Descrição Detalhada: 

Ícone de identificação S5 para cabos 

do tipo par trançado 5e ou anilha de 

Unidade 250 1,37 342,50 
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identificação para cabo montador. 
Características:   Identificador de 
cabos de redes com as cores e 
números. Ideal para identificar as 
montagens dos cabos de rede 
local. Garra, assegura que o clip 
permaneça no lugar sob condições 
de normais de trabalho ou sob 
vibrações.       – cor violeta 

10.  Cartucho Tonner CE505A 
 
Descrição Detalhada: 
Cartucho Tonner para Impressora HP 
Laserjet 
P2035n 

Unidade 80 519,58 41.566,40 

11.  Cartucho Tonner CE255X 
 
Descrição Detalhada: 
Cartucho Tonner para Impressora HP 
Laserjet P3015 

Unidade 40 296,6 11.864,00 

12.  Cartucho Tonner  
 
Descrição Detalhada: 
Para impressora OKI 5400. 
Cor: PRETO 

Unidade 6 410,66 2.463,96 

13.  Cartucho Tonner  
 
Descrição Detalhada: 
Para impressora OKI 5400. 
Cor: YELLOW 

Unidade 6 681,33 4.087,98 

14.  Cartucho Tonner  
 
Descrição Detalhada: 
Para impressora OKI 5400. 
Cor: MAGENTA 

Unidade 6 681,33 4.087,98 

15.  Cartucho Tonner  
 
Descrição Detalhada: 
Para impressora OKI 5400. 
Cor: CYAN 

Unidade 6 681,33 4.087,98 

16.  Cartucho Tonner 2612A 
 
Descrição Detalhada: 
Para impressora HP Laserjet 1015 

Unidade 18 93,93 1.690,74 

17.  Cartucho Tonner  
 
Descrição Detalhada: 
Para impressora HP Laserjet 1320 
 

Unidade 24 281,16 6.747,84 
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18.  Cartucho Tonner  
 
Descrição Detalhada: 
Para impressora Lexmark e232 

Unidade 8 210,00 1.680,00 

19.  Cartucho Tonner MLT-D205L 
 
Novo, compatível para ser utilizado em 
impressora multifuncional monocromática 
da marca Samsung SCX-5637FR, 
contendo 100% dos componentes novos, 
não remanufaturados e não 
recondicionados, estampado na 
embalagem o prazo de validade que 
devera ser o mesmo prazo de validade 
estampado no próprio tonner. 

Unidade 20 119,25 2.385,00 

20.  Cartucho de Toner 
 
Descrição Detalhada: 

Toner original MLT-D305L para 
impressoras laser Samsung  modelo 
ML-3750ND  
Rendimento de cada cartucho toner 
para 15.000 páginas 
Garantia de 01 ano a partir da data de 
envio do produto 
 

Unidade 15 500,00 7.500,00 

21.  Cartucho de Toner 
 
Descrição Detalhada: 

Toner original HP Q2612A  para 
impressoras laser HP  modelo 
M1319f  
Garantia de 01 ano a partir da data de 
envio do produto 
 

Unidade 20 300,00 6.000,00 

22.  Cartucho de Toner 
 
Descrição Detalhada: 

Cartucho original para impressoras 
jato de tinta Brother LC79C  

  

de tinta  
Rendimento  

páginas  
Compativel com impressoras  

J6710DW / J6910dw 
Garantia de 01 ano a partir da data de 

Unidade 20 70,00 1.400,00 
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envio do produto 
 

23.  Cartucho de Toner 
 
Descrição Detalhada: 

Cartucho original para impressoras 
jato de tinta Brother LC79Y  

  

de tinta  
Rendimento  

páginas  
Compativel com impressoras  

510DW / 
J6710DW / J6910dw 
Garantia de 01 ano a partir da data de 
envio do produto 
 

Unidade 20 70,00 1.400,00 

24.  Cartucho de Toner 
 
Descrição Detalhada: 

Cartucho original para impressoras 
jato de tinta Brother LC79M  

  
ão: Jato 

de tinta  
Rendimento  

páginas  
Compativel com impressoras  

J6710DW / J6910dw 

Garantia de 01 ano a partir da data de 
envio do produto 
 

Unidade 20 70,00 1.400,00 

25.  Cartucho de Toner 
 
Descrição Detalhada: 

Cartucho original para impressoras 
jato de tinta Brother LC79BK  

  

de tinta  
Rendimento  

páginas  
Compativel com impressoras  

Unidade 20 100,00 2.000,00 
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J6710DW / J6910dw 
Garantia de 01 ano a partir da data de 
envio do produto 
 

26.  Cartucho de Toner 
 
Descrição Detalhada: 

Cartucho original para impressoras 
jato de tinta Brother LC75BK  

  

de tinta  
Rendimento  

imadamente 600 páginas  
Compativel com impressoras  

J6710DW / J6910dw 
Garantia de 01 ano a partir da data de 
envio do produto 
 

Unidade 20 60,00 1.200,00 

27.  Cartucho de Toner 
 
Descrição Detalhada: 
Toner original para impressoras laser 
Samsung modelos ML-3710ND e SCX-
5637FR 
Rendimento de cada cartucho toner para 
10.000 páginas 
Garantia de 01 ano a partir da data de 
envio do produto 
 

Unidade 20 397,41 7.948,20 

28.  Linha Conduite 
 
Descrição Detalhada: 

Conduíte externo para cabeamento 
de rede ou canaleta ventilada 50x50 
mm 

Unidade 150 32,18 4.827,00 

29.  Caixa de passagem 4x2 
 

Unidade 100 2,06 206,00 

30.  Espelho Plano 

 
Descrição Detalhada: 
Espelho Plano 2P - CINZA (4X2) 

Unidade 50 5,86 293,00 

31.  
Caixa Aparente Para Espelho 4" X  
2" 

 

Descrição Detalhada: 

Unidade 50 12,40 620,00 
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Caixa Aparente Para Espelho 4" X  2" 

•Compatível com os espelhos planos 
(2 e 4 posições). 

•Garante em conjunto com os 
espelhos, a fixação dos conectores e 
adaptadores para espelhos e 
tomadas aparentes, protegendo 
mecanicamente estas conexões. 

•Suporta múltiplas aplicações. 

•Possui furação para fixação em 
caixas de distribuição embutida 

 

Características: 

•Material do corpo do produto: 
Termoplástico 

•Tipo de Conector RJ-11, RJ-45, SC, 
LC, F, tampa cega 

•Altura: 114mm 

•Largura: 69mm 

•Profundidade: 48mm 

•Certificações UL Listed E173971 

32.  Espelho Plano 4P 

 

Descrição Detalhada: 

Espelho Plano 4P 

• Compatível com as caixas 
embutidas ou de sobrepor padrão 4" x 
2". 

• Permite a montagem dos conectores 
nivelada à sua superfície. 

• Permite a acomodação de 
conectores, assim como a sua fixação 
em caixas aparentes. 

Características: 

• Largura: 69,8mm 

• Altura: 114,3mm 

• Profundidade: 10 mm 

• Material do corpo do produto: 

Unidade 50 5,73 286,50 
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Termoplástico 

• Tipo de Conector: RJ-11, RJ-45, SC, 
LC, F, tampa cega 

• Quantidade de posições: 04 
posições 

33.  Mídia de gravação DVD-R 
 
Descrição Detalhada: 

Mídia de gravação DVD-R 4,6GB 
DVD-R, virgem, face branca fosca 
para impressão  térmica (Thermal 
Printable). Capacidade para 
armazenamento de 4.7 GB de 16x. 
Velocidade de gravação mínima de 2 
a 4x. Pino com 100 unidades. 

Unidade 900 81,33 73.197,00 

34.  Mídia de gravação CD-RW 

 
Descrição Detalhada: 
Mídia de gravação CD-RW 700MB 
CD-R, virgem, gravação a 52x, 700 
MB dados / 80 min. áudio, embalado 
individualmente em envelope de 
papel ou papelão. - Capacidade para 
armazenamento de 700 MB de 
dados, ou 80 minutos de áudio. - 
Velocidade de gravação de 1 a 52x, 
tendo em uma das faces a 
identificação técnica da mídia (tipo / 
capacidade para dados e áudio / 
velocidade de gravação e espaço 
para escrita do conteúdo gravado 
com caneta apropriada). - Mídia 
acondicionada individualmente em 
embalagem tipo envelope, lacrada, 
com identificação do fabricante, 
capacidade e velocidade máxima de 
gravação. 

Unidade 500 2,11 1.055,00 

35.  Envelope de papel para CD 
 

 Envelope de papel para CD, com janela 
em acetato transparente e aba de 
fechamento na cor branca. Dimensões: 
124x128mm (altura x comprimento) 

Unidade 200 0,21 42,00 

36.  Pendrive 

 
Descrição Detalhada: 
Pendrive de 4GB de armazenamento, 
tipo USB 2.0 

Unidade 750 21,43 16.072,50 
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37.  Adaptador Wireless USB 
 
Descrição Detalhada: 
Adaptador Wireless USB Sem Fio. 
Padrão IEEE 802.11 b/g/n com 
velocidade de até 150 Mbps. Antena 
integrada e alimentação USB. 
Alcance sem fio de 300 metros. 

Unidade 30 52,69 1.580,70 

38.  Alicate de Inserção 

 
Descrição Detalhada: 
Alicate de inserção punch-down 
110/88 ft-3140 de cabos tipo utp cat. 
5, para keystone e patch panel com: 
Lâmina intercambiável com ou sem 
corte; Porta lâmina; Posição de 
impacto regulável; 
 

Unidade 66 23,21 1.531,86 

39.  Ferramenta Inserção Punch Down 
 
Descrição Detalhada: 
Ferramenta Inserção Punch Down 
Telefonia Cinza Bargoa 

Unidade 5 54,13 270,65 

40.  Chave Enroladeira / Desenroladeira 
 
Descrição Detalhada: 
Chave Enroladeira / Desenroladeira 
P/ Blocos Bli Telefonia 

Unidade 5 16,55 82,75 

41.  Alicate Crimpagem 
 
Descrição Detalhada: 
Alicate de crimpagem com as 
seguintes características: Com 
catraca; Permite a crimpagem de 
conectores RJ11, RJ12 E RJ45; 
Corpo de aço com revestimento 
termoplástico; Executa a inserção das 
garras de contato do conector RJ-45 
macho e aciona o prensa-cabo. 

Unidade 75 48,40 3.630,00 

42.  Pulseira Anti-Estática 
 
Descrição Detalhada: 
Pulseira, anti-estática, profissional, 
cordão de aterramento espiralado, 
garra jacaré, pino banana, bracelete 
elástico ajustável, filamentos 
condutores interno, resistividade 106 
S. 

Unidade 105 16,00 1.680,00 

43.  Adesivo de Contato 

 
Kg 5 61,48 307,40 
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Descrição Detalhada: 
Adesivo de contato, à base de 
borracha sintética e solventes 
orgânicos. (Para manta de borracha) 

44.  Alicate de corte 

 
Descrição Detalhada: 
Alicate de corte em aço cromo 
vanádio, 5” 

Unidade 15 29,05 435,75 

45.  Alicate de bico 
 
Descrição Detalhada: 
Alicate de bico em aço cromo 
vanádio, 5” 

Unidade 15 24,20 363,00 

46.  Alicate universal 
 
Descrição Detalhada: 
Alicate universal em aço cromo 
vanádio, 8” 

Unidade 30 25,62 768,60 

47.  Alicate de corte diagonal 

 

Descrição detalhada:  6" 150 mm em 

aço carbono cabo antideslizante com 

abas protetoras arredondadas.  

Unidade 10 35,00 350,00 

48.  Alicate de bico meia cana  

 

Descrição detalhada: 6" em cromo 

vanádio cabo antideslizante com abas 

protetoras arredondadas. 

Unidade 10 20,00 200,00 

49.  Chave fenda 3/16 x 5  

 

Descrição detalhada: em cromo 

vanádio com ponta imantada. 

Unidade 10 15,00 150,00 

50.  Chave Philips 1/4 x 6  

 

Descrição detalhada: em cromo 

vanádio com ponta imantada. 

Unidade 20 20,00 400,00 

51.  Pinça anti-estática 
 
Descrição Detalhada: 
Pinça vegetal anti-estática, em aco 
inox, curva 125mm - hk-15, utilizada 
em bancadas, com finalidade de 
remover ou instalar componentes 
eletrônicos sem os danificar. 

Unidade 100 18,50 1.850,00 

52.  Caixa Organizadora 
 

Unidade 40 45,55 1.822,00 
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Descrição Detalhada: 
Caixa multiuso de 20 litros 

53.  Escova Antiestática 
 
Descrição Detalhada: 
Pincel de limpeza para componentes 
eletrônicos de 5 cm 

Unidade 75 12,90 967,50 

54.  Cinta plástica 
 
Descrição Detalhada: 
Cinta plástica de 10 cm 

Unidade 1000 0,15 150,00 

55.  Parafusos 
 
Descrição Detalhada: 
Parafusos com porcas para rack 19” 

Unidade 135 1,67 225,45 

56.  Adaptador padrão de tomada 
 
Descrição Detalhada: 
Adaptador padrão de tomada 
internacional 2P+1T para FNT tipo 
NBR 14136 

Unidade 160 4,16 665,60 

57.  Adaptador padrão de tomada 
 
Descrição Detalhada: 
Adaptador padrão de tomada FNT 
NBR 14136 para o internacional 
2P+1T 

Unidade 110 5,38 591,80 

58.  Lupa 75mm 
 
Descrição Detalhada: 
Lupa de Mao, com aumento de 4 x, 
diâmetro de 75 mm, aro de plástico 
resistente. 

Unidade 50 35,57 1.778,50 

59.  Manta de borracha  
 
Descrição Detalhada: 
Manta de borracha na cor preta com 
espessura mínima de 10 mm 

Unidade 6 280,74 1.684,44 

60.  Ferro de Solda 
 
Descrição Detalhada: 
Ferro de Solda (22O V 30 W) 

Unidade 51 29,39 1.498,89 

61.  Sugador de solda 
 
Descrição Detalhada: 
Sugador de solda em metal, para 
remover resíduos de solda de 
equipamento eletrônico. 

Unidade 51 22,29 1.136,79 

62.  Suporte 
 

Unidade 51 29,41 1.499,91 
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Descrição Detalhada: 
Suporte para ferro de Solda 

63.  Estanho para solda 
 

Estanho em fio para solda 1,5 mm 
40x60 mm com resina. Carretéis 
com 500 g 

Unidade 5 58,20 291,00 

64.  Estanho para solda 
 

Estanho em fio para solda 0,5 mm 
40x60 mm com resina. Carretéis 
com 500 g 

Unidade 5 44,16 220,80 

65.  Limpa Contato 

 
Descrição Detalhada: 
Limpa contato, circuito elétrico e 
eletrônico. Embalagem: aerosol com 
300 ml, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade. 

Unidade 7 18,37 128,59 

66.  Testador de Cabos 
 
Descrição Detalhada: 
Testador de cabos, com capacidade 
para testes em RJ11, RJ45, BNC, 
USB e FIREWIRE, resultado 
instantâneo, teste de configuracao, 
circuitos abertos, curtos, 
continuidades, pares reversos e pares 
cruzados, indicador de status de 
baterias, indicadores luminosos para 
indicar a situacao dos pares, unidade 
remota como parte destacavel da 
unidade principal, cabos de auto-
teste, manual e bateria inclusos. 

Unidade 45 80,00 3.600,00 

67.  Monitor de Video  
 
Descrição Detalhada: 
Monitor de video, colorido, LED, tela 
de, no minimo, 15.6",Conector VGA, 
DVI-D Pixel Pitch não superior a 
0,297 mm, Contraste não inferior a 
500:1, Brilho não inferior a 200 cd/m2, 
Suportar 16,2 milhões de 
cores;Tempo de resposta não 
superior a 5 ms; 

Unidade 41 518,13 21.243,33 

68.  Placa Mãe Padrão ATX  
 
Descrição Detalhada: 

Unidade 41 284,25 11.654,25 
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Placa mãe  padrão ATX, para 
processadores Intel Core I3 / Core I5 / 
Core I7, soquete LGA1156, 4 slots 
DDR3 1333MHz, áudio e rede 
integrados (on-board), garantia 2 
anos fabricante. - Suporte a 
processadores Intel Core I3 / Core I5 / 
Core I7.; - Soquete LGA1156.; - BIOS 
atualizavel por software compativel 
com ACPI e PNP; - Compatibilidade 
total com Windows XP; - Capacidade 
de escolha do dispositivo de boot 
entre CD, HD e midia removivel; - 
Minimo de 01 slot PCI Express 2.0 
x16 livre apos configuracao proposta; 
- Minimo de 2 slots PCI 32 bits livres 
apos configuracao proposta; - Minimo 
de 6 conectores USB 2.0 integrados; - 
Minimo de 4 controladores SATA com 
capacidade mínima de transferência 
de 3 GB/s; - Suportar memórias 
padrão DDR3 1333MHz padrão 240 
pinos, dual channel, com no minimo 
04 bancos de memoria; - Audio 
padrao AC97 integrado com 
conectores padrao PC98.; - Interface 
de rede Gigabit 10/100/1000Mbps 
auto selecionavel e conector RJ-45 
na placa.; - Conectores mini-DIN para 
teclado e mouse no padrao PC98. - 
Manual de instalacao / configuracao; - 
Drivers para todas as interfaces 
fornecidas em midia original; - 
Fornecer espelho de conectores e 
cabos de alimentação e lógicos para 
as interfaces SATA; 
 

69.  Memória DDR3 
 
Descrição Detalhada: 
Memória DDR3 SDRAM DIMM 240 
pinos, modulo com 2 GB de 
capacidade, com velocidade de 1333 
Mhz (PC-10600), verificação de 
integridade ECC 

Unidade 62 143,90 8.921,80 

70.  Memória DDR3 

 
Descrição Detalhada: 
Memória DDR3 
Capacity 4GB (1 x 4GB) 

Unidade 20 157,30 3.146,00 
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Speed DDR3 1333 (PC3 10600) 
Voltage 1.5v 
Buffered/Registered Unbuffered 
Heat Spreader Yes 

71.  Memória DDR2 

 
Descrição Detalhada: 
Memória DDR2 
Capacidade: 2096MB ( 1 x 2GB  ) 
Outros: 800MHZ CL6 DDR2 DIMM 
PC 6400 
Row Active Time (tRAS): 45ns (min.) / 
70,000 ns (max.) 
Single: Fonte de Alimentação de 1,8 
V (+ / - .1 V) 
 

Unidade 20 142,00 2.840,00 

72.  Memória Notebook 
 
Descrição Detalhada: 
Memória Notebook 4GB DDR3 1333 

Unidade 10 151,96 1.519,60 

73.  Memória Para Servidor Hp 
 
Descrição Detalhada: 

Memória PC2700 DDR 333 
Capacidade de 1GB, ECC registrada 
Compatível para o Servidor HP 
ProLiant  ML 150 G2 
Garantia de 01 ano 
 

Unidade 1 400,00 400,00 

74.  Processador core i3-3220 
 
Descrição Detalhada: 
Processador core i3-3220 2 núcleos, 
4 threads, velocidade de relógio de 
3.3 ghz, dmi 5 GT/s, conjunto de 
instruções de 64-bit e TDP máximo 
de 55W.  Para uso em soquete 
LGA1156 

Unidade 41 453,94 18.611,54 

75.  Gabinete para microcomputador 
 
Descrição Detalhada: 
Gabinete para microcomputador mini 
ATX com fonte de alimentação 
110/220 v 500W. 

Unidade 41 186,74 7.656,34 

76.  Disco rígido (HD) 
 
Descrição Detalhada: 
DISCO, rigido (HD), interface SATA 3 
Gb/s (SATA-2), capacidade 320 GB, 
buffer 8 MB, 7200 rpm, tma 9 ms, 

Unidade 41 285,83 11.719,03 



37 

 

com cabos logico e de alimentação. 

77.  Disco rígido (HD) 
 
Disco rígido (HD) Interno 1TB (1000 GB), 
SATA 3, 7200RPM, 6GB/s, buffer 64MB 
Proteção contra choques e vibrações. 
Modelo de referência: WESTERN Digital 
Caviar Black WD1002FAEX 

Unidade 8 542,75 4.342,00 

78.  Placa de vídeo padrão PCI 
 
Descrição Detalhada: 

Placa de vídeo padrão PCI Express, 
512 MB GDDR5, Interface de 
memoria de 256-bit, dois RAMDAC 
de 400MHz / 30-bit integrados, Clock 
de 750 MHz sem overclock, Clock de 
memoria de 3600MHz sem overclock, 
suporte a ATI CrossFireX multi-GPU, 
suporte a interface PCI-Express 2.0 
x16, Shader Model 4.1, OpenGL 2.1, 
DirectX 10.1. - Instalacao em slot PCI 
Express; - Compatibilidade com 
padrao PCI Express x16; - 512 
megabytes de memoria GDDR5; - 
Arquitetura de 256 bits; - Dois 
RAMDAC de 400MHz e 30-bit 
integrados; - Clock do core sem 
overclock: 750MHz; - Clock da 
memoria sem overclock: 3600MHz; - 
Cooler ativo; - Suporte a ATI 
CrossFireX multi-GPU; - Shader 
Model 4.1; - Compatibilidade com 
DirectX 10.1 e OpenGL 2.1; - 2 saidas 
DVI; - Saida para TV; - Saida HDMI 
podendo ser atraves de adaptador 
DVI/HDMI; - Capacidade de exibicao 
simultanea no monitor de video e na 
TV; - Compatibilidade com Windows 
XP e Vista; 

Unidade 41 479,98 19.679,18 

79.  Placa de Vídeo 
 
Descrição Detalhada: 
Placa de Vídeo 
- Graphics Clock (MHz) 589 MHz ou 
superior; 
- Processor Clock (MHz) 1402 MHz 
ou superior; 
- Clock de memoria (MHz) 790 MHz 
ou superior; 
- Memória de 1GB DDR3; 

Unidade 82 178,30 14.620,60 
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- Interface de memória de 64-bits; 
- Barramento PCI-E (x16) 2.0; 
- Conexões com padrões HDMI, DVI-
I,VGA, 
  DisplayPort ; 
- Compatível com gabinete mini torre; 

80.  Teclado para microcomputador 
 
Descrição Detalhada: 
Teclado, para microcomputador PC, 
107 teclas layout padrao ABNT-2 
estendido, conector USB. - Layout 
ABNT-2 estendido com teclas para 
Windows. - Conector USB. - 
Construido em termoplastico de cor 
unica - Minimo de 107 teclas em 
angulo reto, com gravacao 
permanente (a laser ou transferencia 
a quente) das letras e simbolos.; - 
Teclas Backspace e ENTER de 
tamanho duplo; - Bloco numerico 
separado das demais; - As teclas 
Power Off e Sleep, se existirem, 
devem estar em bloco separado do 
bloco que contem as teclas Insert e 
Delete. - Acionamento por membrana 
capacitiva com retorno tactil; 
 

Unidade 35 17,11 598,85 

81.  Mouse óptico 
 
Descrição Detalhada: 
MOUSE, optico, tipo mini-mouse, 800 
DPI, padrao USB, 2 botoes mais 
botao scroll, ergonomico, compativel 
com Windows e Linux - Resolucao 
minima 800 dpi. - Tecnologia de 
sensor optico sem esfera. - Conector 
USB. - 02 (dois) botoes. - Roda de 
rolagem (scroll) para rolagem da tela 
manual ou automatica, selecionavel 
por click na roda de rolagem. - Corpo 
ergonomico, tamanho mini (nao sera 
aceito mouse com tamanho normal), 
desenho simetrico para uso por 
destros e canhotos. - Corpo com 
cores solidas (nao sera aceito com 
desenhos ou figuras exceto 
logomarca do fabricante). - 
Compatibilidade com Windows para 
todas as versoes a partir do Windows 

Unidade 35 29,00 1.015,00 
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98 e Linux. 

82.  Gravador de DVD e CD interno 
 
Descrição Detalhada: 
GRAVADOR, de DVD e CD, interno, 
altura full, dual layer, interface SATA, 
buffer 2MB, gravação de DVD +/-R a 
16x, CD 40x, CDRW 24x, com 
software, garantia 1 ano. - Unidade 
de altura full para montagem interna.; 
- Acionamento por bandeja (tray) 
ejetável.; - Interface SATA.; - Buffer 
de no mínimo 2MB.; - Com tecnologia 
de prevenção ao esvaziamento de 
buffer.; - Gravação de DVD dual-
layer.; - Gravacao de DVD+/-R a no 
mínimo 16x.; - Gravação de CD-R a 
no mínimo 40x.; - Gravação CD-RW a 
no mínimo 24x.; 
• Compatível com Windows XP, Vista, 
Windows 7 e Mac OS 
• Velocidades de gravação: DVD+R 
24x, DVD+RW 8x, CD-ROM 32x 
• Cabos e CD de instalação inclusos 
• Garantia de 01 ano 
 

Unidade 61 99,26 6.054,86 

83.  
Cabo Rígido UTP Categoria 5e 
 
Descrição Detalhada: 
•Cabo para sistemas de cabeamento 
estruturado para tráfego de voz, 
dados e imagens, segundo requisitos 
da norma ANSI/TIA/EIA-568A, 
incluindo o adendo 5 (Categoria 5e), 
para cabeamento horizontal ou 
secundário entre os painéis de 
distribuição (Patch Panels) e os 
conectores nas áreas de trabalho; 
 
•Cabo de pares trançados compostos 
de condutores sólidos de cobre nu, 24 
AWG, isolados em composto 
especial. Capa externa em PVC não 
propagante à chama, na cor azul, 
com marcação sequencial métrica, 
nas opções CM e CMR; 
 
Padrão de qualidade Furukawa ou 
superior. 

Caixa 19 1.794,

83 

34.101,77 
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84.  Conector RJ-45 Macho Categoria 
5e 

 
Descrição Detalhada: 

Conector RJ-45 Macho Categoria 5e 

Corpo em termoplástico de alto 
impacto (UL 94 V-0); 

Vias de contato produzidas em cobre 
fosforoso com camadas de 2,54µm 
de níquel e 1,27µm de ouro; 

Atende FCC 68.5 (EMI – Interferência 
Eletromagnética); 

Contatos adequado para 
conectorização de condutores sólidos 
ou flexíveis; 

Unidade 5500 0,41 2.255,00 

85.  Conector Fêmea Categoria 5e 

 
Descrição Detalhada: 

Conector Fêmea Categoria 5e  

• Corpo em termoplástico de alto 
impacto não propagante à chama (UL 
94 V-0). 

• Vias de contato produzidas em 
bronze fosforoso com camadas de 
2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro. 

• Montado em placa de circuito 
impresso dupla face. 

• Possibilidade de fixação de ícones 
de identificação diretamente sobre 
tampa de proteção frontal articulada. 

• Terminais de conexão em bronze 
fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, 
para condutores de 22 a 26 AWG. 

• Fornecido com capa traseira e 
tampa de proteção frontal articulada. 

• Disponível em pinagem T568A/ 
T568B. 

• Compatível com todos os patch 
panels descarregados, espelhos e 
tomadas. 

Unidade 1000 7,32 7.320,00 
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• Permitir a instalação em ângulos de 
180º, oferecendo melhor performance 
elétrica, maior agilidade e 
organização na montagem, reduzindo 
os raios de curvatura dos cabos. 

 

Características: 

• Excede os limites estabelecidos nas 
normas para CAR.5E/Classe D; 

• Performance do canal garantida 
para até 4 conexões em canais de até 
100 metros; 

• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE 
T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, 
ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, 
Sistemas de Automação Predial e 
todos os protocolos LAN anteriores; 

• Possibilidade de fixação de ícones 
de identificação no próprio Dust 
Cover; 

• Inserção de cabo em ângulo de 90° 
ou 180°; 

• Acessório para proteção do contato 
IDC e manutenção do cabo crimpado; 

• Possibilidade de crimpagem T568A 
ou T568B; 

• Contato IDC em ângulo de 45° para 
melhoria da performance elétrica. 

 

Características Técnicas: 

• Altura: 21 mm 

• Largura: 16,2 mm 

• Profundidade: 33 mm 

• Tipo de conector: RJ-45 

• Tipo de cabo: U/UTP Cat. 5E 

• Diâmetro do condutor: 22 a 24 AWG 

• Material do contato elétrico: Bronze 
fosforoso com 50µin (1,27µm) de 
ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel 

• Material do corpo do produto: 
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Termoplástico não propagante de 
chama UL 94V-0 

• Padrão de montagem: T568A e 
T568B 

• Temperatura de armazenamento: -
40°C à +70°C 

• Temperatura de operação: -10°C à 
+ 60°C 

Certificações: 

• UL Listed e Verified - E173971 

• ETL 4 conexões - 3075278-003 

• ISO9001/ISO14001 -  
A1969/A10659 

86.  
Adaptador Rj45 Macho 
 
Descrição Detalhada: 
Adaptador Rj45 Macho Para Serial 
(db15) Fêmea 

Unidade 60 4,15 249,00 

87.  
Cabo Flexível Utp Categoria 5e 
 
Descrição Detalhada: 
Cabo Flexível Utp Categoria 5e 
•Cabo para sistemas de cabeamento 
estruturado para tráfego de voz, 
dados e imagens, segundo requisitos 
da norma ANSI/TIA/EIA-568A, 
incluindo o adendo 5 (Categoria 5e), 
para cabeamento horizontal ou 
secundário entre os painéis de 
distribuição (Patch Panels) e os 
conectores nas áreas de trabalho; 
 
•Cabo de pares trançados compostos 
de condutores sólidos de cobre nu, 24 
AWG, isolados em composto 
especial. Capa externa em PVC não 
propagante à chama, na cor azul, 
com marcação sequencial métrica, 
nas opções CM e CMR; 
 
Padrão de qualidade Furukawa ou 
superior. 

Caixa 2 520,75 1.041,50 

88.  
Espiral Organizadora de cabos 
 
Descrição Detalhada: 
Espiral flexível para amarração de 

Unidade 250 190,00 47.500,00 
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chicote de cabos com as seguintes 
características técnicas:  
diâmetro nominal 3/4"; fabricado em 
monômero de alta constante dielétrica 
na cor preta; 17mm de diâmetro 
interno, 20mm de diâmetro externo e 
57mm de diâmetro máximo; 1mm de 
tolerância nas medidas. 
 

89.  
Spray limpa contatos 
 
Descrição Detalhada: 
Spray limpa contatos 
Mecanismos e contatos elétricos e 
eletrônicos, dispensa a desmontagem 
dos componentes, pode ser aplicado 
em potenciômetros, relês, contatores, 
giroscópios, relógios, contatos 
telefônicos, computadores, vídeos, 
conectores e circuitos do sistema de 
injeção eletrônica e freios abs, 
circuitos impressos e conectores em 
geral. 
Detalhes técnicos 
• restaura contatos 
• recupera condutividade 
• secagem rápida 
 

Unidade 2 18,37 36,74 

90.  
Pasta térmica 50g 
 
Descrição Detalhada: 
Pasta térmica 50g 
PASTA, térmica, a base de prata, 
condutividade térmica 9.2428w/m.c, 
temperatura de operação 0~200°c , 
para uso em processadores. Pote de 
50 g. 

Unidade 32 7,34 234,88 

91.  Fita rotuladora 
 
Descrição Detalhada: 
Fita rotuladora 
Modelo: M-K231 
Cor da impressão: Preto sobre branco 

Unidade 10 43,62 436,20 

92.  
Bandeja Frontal 
 
Descrição Detalhada: 
Bandeja Frontal 1 X 360mm Preta 
Para Racks Padrão 19 

Unidade 14 47,33 662,62 

93.  
Cadeado 
 

Unidade 120 8,24 988,80 
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Descrição Detalhada: 
Cadeados - Linha Tradicional  E-20 
Corpo em latão maciço com haste em 
aço. Detalhes: Acompanha 2 chaves 
em latão. 

94.  
Bateria Alcalina 
 
Descrição Detalhada: 
Bateria Alcalina 9V 

Unidade 35 7,35 257,25 

95.  
Cabo derivador de sinal vga (cabo y) 
 
Cabo derivador de sinal vga (cabo y) 
para conectar o computador a um 
monitor e um projetor multimídia ao 
mesmo tempo com as seguintes 
especificações mínimas: 01 conector vga 
(db15) macho e 02 conectores vga 
fêmea. Blindagem de sinal para manter a 
qualidade do sinal e prevenir fantasmas 
na tela. Comprimento do cabo entre 20 e 
30 cm. Garantia mínima de 01 ano 

Unidade 30 39,17 1.175,10 

96.  
Cabo VGA 15 m 
 
Cabo VGA blindado com 15 m de 
comprimento, macho nas duas pontas, 
com filtro ferrite nas duas pontas 

Unidade 20 118,08 2.361,60 

97.  
Lâmpada para projetor 
 
Lâmpada para projetor multimídia 
EPSON PowerLite S6+  
Tipo 170W UHE  
Vida útil 3000 H (Alto Brilho)  
4000 H (Baixo Brilho) 

Unidade 3 758,84 2.276,52 

98.  
Gaveteiro Organizador 
 
Gaveteiro plástico para componentes 
eletrônicos com 10 gavetas internas 
transparentes divididas em 5 seções 
cada gaveta (o gaveteiro deve 
acompanhar as gavetas). Dimensão 
mínima da gaveta de 50mm (altura), 
104mm (largura), 240mm (profundidade). 
Gaveteiro na cor branca, cinza claro ou 
transparente. 

Unidade 2 328,00 656,00 

99.  
Adaptador emenda VGA 
 
Adaptador emenda DB15 femea-femea 
para ligação de cabos de vídeo com 
conector Db15 macho 

Unidade 25 21,31 532,75 

100.  
Cabo Pig Tail 
 
Descrição Detalhada: 

Cabo Pig Tail tipo “N” macho x SMA 

Unidade 3 58,08 174,24 
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macho reverso, RGC 58 com 10 
metros 
 

101.  
Cabo Pig Tail 
 
Descrição Detalhada: 

Cabo Pig Tail extensão tipo SMA 
macho reverso x SMA fêmea reverso, 
RGC 58 com 10 metros 
 

Unidade 2 57,89 115,78 

102.  
Organizador De Cabos 
 
Descrição Detalhada: 

Organizador de cabos em espiral de 
½” na cor preta 
 

MT 50 6,97 348,50 

103.  
Abraçadeira De Nylon 
 
Descrição Detalhada: 

Abraçadeira de Nylon, 100mm X 
2,50mm 
Cor preta ou neutra 
Embalagem com 100 unidades 
 

Unidade 3 14,48 43,44 

104.  
Limpador De Tela LCD 
 
Descrição Detalhada: 

Produto limpador de tela de TVs e 
monitores LCD, plasma ou led  
Recipiente em spray mínimo de 200 
ml 
Produto não abrasivo 
Validade mínima de 06 meses após a 
data de envio 
 

Unidade 5 20,41 102,05 

105.  
Fonte Para Servidor HP 
 
Descrição Detalhada: 

Fonte para Servidor  HP ProLiant 
ML150 G2 
Potência mínima de 480 Watts 
Garantia de 01 ano 
 

Unidade 1 500,00 500,00 

106.  
Fonte Para Servidor IBM 
 
Descrição Detalhada: 

Fonte original para Servidor IBM, 
referencia modelo IBM eServer x3400 
(7976-5AU) 
Entrada 110/220 AC automático 
Potência mínima de 670 Watts 

Unidade 1 600,00 600,00 
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Hot-Swap 
Garantia de 01 ano 
 

107.  
Fonte ATX 
 

Descrição Detalhada: Fonte 

alimentação, potência 500 watts, 
quantidade conexão alimentação 24, 
compatibilidade padrão ATX, 
característica adicionais conector de 
24 pinos, com cabo P4, modelo ATX, 
aplicação informática, tensão entrada 
bivolt 
  

Unidade 10 110,00 1.100,00 

108.  Fonte de Alimentação Chaveada: 

 
Descrição Detalhada: 
Voltagem de Saida: 12V DC 
Corrente: 500mA  
Pino central positivo 
Entrada: 110V~220V (automática)  
 

Unidade 5 35,00 175,00 

109.  Fonte de Alimentação 48Volts 
POE.  

 
Descrição Detalhada: 
Efficiency: 70+% 
Output Ripple: 1% Max 
Fonte Bi-Volt 120v~240v 
Load Regulation: +/- 1% 
Line Regulation: +/- 0.5% 
Switching Frquency: 200kHz 
Output Voltage: 48VDC ~ 0.5A 
Input Voltage: 90-260VAC @ 47-63Hz 
Storage Temperature: -20C to +85 
deg C 
Operating Temperature: -10C to +60 
deg C 
Input Current: 0.3A @ 120VAC, 0.2A 
@230VAC 
Operating Humidity: 5% to 90% non 
condensing 
 

UND 4 77,72 310,88 

110.  
Antena Wireless Omni Direcional 
 
Descrição Detalhada: 

Antena para roteador sem fio tipo 
omni direcional 

Unidade 8 35,00 280,00 
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Ganho de 15 dBi, 2.4 GHz 
Conector tipo RP-SMA macho 
 
Local de Entrega: IFBA Campus Porto 
Seguro Rua BR 367, Km 57,5 s/n, 
Fontana I, CEP 45.810-000, Porto 
Seguro – BA 

111.  
Gabinete Para Computador ATX 
 
Descrição Detalhada: 

• Gabinete para computador, padrão 
ATX. 
• Fonte de alimentação inclusa 
padrão ATX(20+4 pinos), conectores 
P4 12 + 12V, com potência nominal 
mínima de 250 watts reais, tensão de 
alimentação 110/220 Volts com 
chaveamento manual ou automático 
• Conector frontal para microfone e 
fone de ouvido 
• Portas USB frontais.(mínimo  de 02 
portas) 
• Led On/Off e led de atividade do HD 
no painel frontal 
• Botões Liga/Desliga e Reset no 
painel frontal 
• Anilha para trava de segurança 
• Número de baias: 02 internas para 
CD/DVD, 02 internas para HD 3.5” 
• Cor preta 
• Tampa lateral com ventilação 
• Suporte para instalação de 
ventoinha traseira 
• A estrutura metálica do gabinete 
teve ter uma boa consistência e teve 
possuir uma excelente proteção 
contra corrosão. 
• Garantia total do produto mínima de 
01 ano. 
 

Unidade 20 130,00 2.600,00 

112.  
Suporte Para TV LED/LCD 
 
Descrição Detalhada: 

• Suporte de parede para TVs de 
LED/LCD de 40 A 55 polegadas. 
• Pintura eletrostática 
• O conteúdo da embalagem teve 
conter o suporte, manual de 
instruções e o jogo de parafusos e 
buchas 

Unidade 4 120,00 480,00 
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• Material resistente a oxidação 
• Suporta para até 40 Kg de peso 
•Garantia total do produto mínima de 
01 ano. 
 

113.  
Filtro de Linha 
 
Descrição Detalhada: 

• Filtro de Linha, mínimo de 06 
tomadas padrão NBR 14136 
• Oferece proteção contra curto-
circuitos, sobrecarga e surtos de 
tenção 
• Chave Liga/Desliga 
• Led indicador de funcionamento 
• Porta fusível e fusível de proteção 
ou sistema de proteção por disjuntor 
• Possibilidade para  fixação na 
parede 
•Cabo certificado com comprimento 
mínimo de 01 metro e plug certificado 
• Tensão de operação: 127/220 Volts 
• Potencia mínima de operação: 1200 
Watts 
• Corrente mínima de operação: 10 A 
• Estrutura plástica de alta qualidade 
•Garantia total do produto mínima de 
01 ano. 
 

Unidade 20 30,00 600,00 

114.  
Diodo LED 

 

Descrição detalhada: Diodo Led 

Vermelho 5mm alto brilho 

Unidade 50 0,75 37,50 

115.  
Diodo LED 

 

Descrição detalhada: Diodo Led 

Verde 5mm alto brilho 

Unidade 50 0,75 37,50 

116.  
Diodo LED 

 

Descrição detalhada: Diodo Led 

Azul 5mm alto brilho 

Unidade 50 0,75 37,50 

117.  
Resistor 

 

Descrição detalhada: Resistor 0,5 k 

Homs 

Unidade 100 0,12 12,00 

TOTAL LICITADO 483.538,06 
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A Tabela Abaixo determina o quantitativo de cada item que será 
adquirido por cada Campus Participante e seus respectivos 
endereços onde serão efetuadas as entregas. 
 

TABELA DE QUANTITATIVO DE ITENS POR CAMPUS 

TEM 
DESCRIÇÃO DO 

MATERIAL 
 

UNID. 

E
U

N
Á

P
O

L
IS

 

P
O

R
T

O
 

S
E

G
U

R
O

 

IL
H

É
U

S
 

QUANT. 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL 

R$ 

1.  
Anilha de identificação S5 cor 

amarelo 
Unid. 250 0 400 650 1,37 890,50 

2.  
Anilha de identificação S5 cor 

azul 
Unid. 250 0 200 450 1,37 616,50 

3.  
Anilha de identificação S5 cor 

branco 
Unid. 250 0 0 250 1,37 342,50 

4.  
Anilha de identificação S5cor 

cinza 
Unid. 250 0 0 250 1,37 342,50 

5.  
Anilha de identificação S5cor 

laranja 
Unid. 250 0 0 250 1,37 342,50 

6.  
Anilha de identificação S5cor 

marrom 
Unid. 250 0 0 250 1,37 342,50 

7.  
Anilha de identificação S5cor 

verde 
Unid. 250 0 0 250 1,37 342,50 

8.  
Anilha de identificação S5cor 

vermelho 
Unid. 250 0 0 250 1,37 342,50 

9.  
Anilha de identificação S5cor 

violeta 
Unid. 250 0 0 250 1,37 342,50 

10.  
CARTUCHO TONNER 

CE505A 
Unid. 40 40 0 80 519,58 41.566,40 
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11.  
CARTUCHO TONNER 

CE255X 
Unid. 20 20 0 40 296,60 11.864,00 

12.  CARTUCHO TONNER Unid. 6 0 0 6 410,66 2.463,96 

13.  CARTUCHO TONNER Unid. 6 0 0 6 681,33 4.087,98 

14.  CARTUCHO TONNER Unid. 6 0 0 6 681,33 4.087,98 

15.  CARTUCHO TONNER Unid. 6 0 0 6 681,33 4.087,98 

16.  
CARTUCHO TONNER 

 2612A 
Unid. 18 0 0 18 93,93 1.690,74 

17.  
CARTUCHO TONNER HP 

Laserjet 1320 
Unid. 24 0 0 24 281,16 6.747,84 

18.  CARTUCHO TONNER Unid. 8 0 0 8 210,00 1.680,00 

19.  
CARTUCHO TONNER MLT-

D205L 
Unid. 20 0 0 20 119,25 2.385,00 

20.  
CARTUCHO DE TONER 

original MLT-D305L 
Unid. 0 15 0 15 500,00 7.500,00 

21.  
CARTUCHO DE TONER 

original HP Q2612A 
Unid. 0 20 0 20 300,00 6.000,00 

22.  
CARTUCHO DE TONER 

LC79C 
Unid. 0 20 0 20 70,00 1.400,00 

23.  
CARTUCHO DE 

TONERLC79Y 
Unid. 0 20 0 20 70,00 1.400,00 

24.  
CARTUCHO DE TONER 

LC79M 
Unid. 0 20 0 20 70,00 1.400,00 

25.  
CARTUCHO DE TONER 

LC79BK 
Unid. 0 20 0 20 100,00 2.000,00 

26.  
CARTUCHO DE TONER 

LC75BK 
Unid. 0 20 0 20 60,00 1.200,00 

27.  
CARTUCHO DE TONERML-

3710ND e SCX-5637FR 
Unid. 0 20 0 20 397,41 7.948,20 

28.  
Linha Conduite externo 

ventilado 
Unid. 150 0 0 150 32,18 4.827,00 

29.  Caixa de passagem 4x2 Unid. 100 0 0 100 2,06 206,00 

30.  
ESPELHO PLANO 2P - CINZA 

(4X2) 
Unid. 50 0 0 50 5,86 293,00 

31.  
CAIXA APARENTE PARA 

ESPELHO 4" x  2" 
Unid. 50 0 0 50 12,40 620,00 

32.  ESPELHO PLANO 4P Unid. 50 0 0 50 5,73 286,50 

33.  
Mídia de gravação DVD-R 

4,6GB 
Unid. 300 200 400 900 81,33 73.197,00 



51 

 

34.  
Mídia de gravação CD-RW 

700MB 
Unid. 300 200 0 500 2,11 1.055,00 

35.  Envelope De Papel Para Cd Unid. 200 0 0 200 0,21 42,00 

36.  
Pendrive de 4GBde 

armazenamento, tipo USB 2.0 
Unid. 200 200 350 750 21,43 16.072,50 

37.  
Adaptador Wireless USB Sem 

Fio. 
Unid. 20 0 10 30 52,69 1.580,70 

38.  ALICATE DE INSERÇÃO Unid. 41 0 25 66 23,21 1.531,86 

39.  
Ferramenta Inserção Punch 

Down Telefonia Cinza Bargoa 
Unid. 5 0 0 5 54,13 270,65 

40.  

CHAVE ENROLADEIRA / 

DESENROLADEIRA Para 

Blocos Bli Telefonia 

Unid. 5 0 0 5 16,55 82,75 

41.  ALICATE CRIMPAGEM Unid. 10 0 65 75 48,40 3.630,00 

42.  PULSEIRA ANTI-ESTÁTICA Unid. 80 25 0 105 16,00 1.680,00 

43.  ADESIVO DE CONTATO Kg 5 0 0 5 61,48 307,40 

44.  
ALICATE DE CORTE em aço 

cromo vanádio, 5” 
Unid. 5 0 10 15 29,05 435,75 

45.  
ALICATE DE BICO em aço 

cromo vanádio, 5” 
Unid. 5 0 10 15 24,20 363,00 

46.  
ALICATE UNIVERSAL em aço 

cromo vanádio, 8” 
Unid. 5 5 20 30 25,62 768,60 

47.  Alicate de corte diagonal Unid. 0 10 0 10 35,00 350,00 

48.  Alicate de bico meia cana Unid. 0 10 0 10 20,00 200,00 

49.  Chave fenda 3/16 x 5 Unid. 0 10 0 10 15,00 150,00 

50.  Chave Philips 1/4 x 6 Unid. 0 20 0 20 20,00 400,00 

51.  PINÇA ANTIESTÁTICA Unid. 80 0 20 100 18,50 1.850,00 

52.  CAIXA ORGANIZADORA Unid. 40 0 0 40 45,55 1.822,00 

53.  ESCOVA ANTIESTÁTICA Unid. 40 10 25 75 12,90 967,50 

54.  CINTA PLÁSTICA DE 10 CM Unid. 1000 0 0 1000 0,15 150,00 

55.  
PARAFUSOS COM PORCAS 

para rack 19” 
Unid. 100 0 35 135 1,67 225,45 

56.  

ADAPTADOR PADRÃO DE 

TOMADA internacional 2P+1T 

para FNT tipo NBR 14136 

Unid. 80 0 80 160 4,16 665,60 
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57.  

ADAPTADOR PADRÃO DE 

TOMADA FNT NBR 14136 

para o internacional 2P+1T 

Unid. 80 0 30 110 5,38 591,80 

58.  LUPA 75MM Unid. 40 0 10 50 35,57 1.778,50 

59.  

MANTA DE BORRACHA na 

cor preta com espessura 

mínima de 10 mm 

M² 6 0 0 6 280,74 1.684,44 

60.  Ferro de Solda (22O V 30 W) Unid. 41 10 0 51 29,39 1.498,89 

61.  
SUGADOR DE SOLDA  em 

metal, 
Unid. 41 10 0 51 22,29 1.136,79 

62.  Suporte para ferro de Solda Unid. 41 10 0 51 29,41 1.499,91 

63.  ESTANHO PARA SOLDA Unid 5 0 0 5 58,20 291,00 

64.  ESTANHO PARA SOLDA Unid. 5 0 0 5 44,16 220,80 

65.  LIMPA CONTATO, Unid. 2 5 0 7 18,37 128,59 

66.  TESTADOR de cabos, Unid. 25 5 15 45 80,00 3.600,00 

67.  MONITOR DE VIDEO Unid. 21 0 20 41 518,13 21.243,33 

68.  PLACA MAE PADRAO ATX, Unid. 21 0 20 41 284,25 11.654,25 

69.  
MEMÓRIA DDR3 SDRAM 

DIMM 240 pinos, 
Unid. 42 0 20 62 143,90 8.921,80 

70.  

MEMÓRIA DDR3 Capacity 

4GB (1 x 4GB)Speed DDR3 

1333 (PC3 10600) 

Unid. 20 0 0 20 157,30 3.146,00 

71.  MEMÓRIA DDR2 Unid. 20 0 0 20 142,00 2.840,00 

72.  
MEMORIA NOTEBOOK 4GB 

DDR3 1333 
Unid. 10 0 0 10 151,96 1.519,60 

73.  
MEMÓRIA PARA SERVIDOR 

HP 
Unid. 0 1 0 1 400,00 400,00 

74.  
PROCESSADOR CORE I3-

3220 2 núcleos, 
Unid. 21 0 20 41 453,94 18.611,54 

75.  

GABINETE PARA 

MICROCOMPUTADOR MINI 

ATX 

Unid. 21 0 20 41 186,74 7.656,34 

76.  DISCO, RIGIDO (HD. Unid. 21 0 20 41 285,83 11.719,03 

77.  DISCO RÍGIDO (HD) Unid. 8 0 0 8 542,75 4.342,00 

78.  
PLACA DE VIDEO, PADRAO 

PCI EXPRESS, 
Unid. 21 0 20 41 479,98 19.679,18 
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79.  Placa de Vídeo Unid. 82 0 0 82 178,30 14.620,60 

80.  TECLADO Unid. 5 0 30 35 17,11 598,85 

81.  MOUSE OPTICO Unid. 5 0 30 35 29,00 1.015,00 

82.  GRAVADOR, de DVD e CD, Unid. 21 20 20 61 99,26 6.054,86 

83.  
CABO RÍGIDO UTP 

CATEGORIA 5e 
Caixa 11 0 8 19 1.794,83 34.101,77 

84.  
Conector RJ-45 Macho 

Categoria 5e 
Unid. 500 0 5000 5500 0,41 2.255,00 

85.  
CONECTOR FÊMEA 

CATEGORIA 5e 
Unid. 300 0 700 1000 7,32 7.320,00 

86.  
Adaptador Rj45 Macho Para 

Serial (db15) Femea 
Unid. 60 0 0 60 4,15 249,00 

87.  
CABO FLEXÍVEL UTP 

CATEGORIA 5e 
Caixa 2 0 0 2 520,75 1.041,50 

88.  Espiral Organizadora de cabos Unid. 250 0 0 250 190,00 47.500,00 

89.  

Spray limpa contatos 

mecanismos e contatos 

elétricos e eletrônicos 

Unid. 2 0 0 2 18,37 36,74 

90.  Pasta térmica 50g Unid. 7 15 10 32 7,34 234,88 

91.  FITA ROTULADORA Unid. 10 0 0 10 43,62 436,20 

92.  
Bandeja Frontal 1 X 360mm 

Preta Para Racks Padrão 19 
Unid. 8 0 6 14 47,33 662,62 

93.  CADEADO Unid. 80 0 40 120 8,24 988,80 

94.  BATERIA ALCALINA 9V Unid. 10 0 25 35 7,35 257,25 

95.  
CABO DERIVADOR DE 

SINAL VGA (CABO Y) 
Unid. 30 0 0 30 39,17 1.175,10 

96.  CABO VGA 15 M Unid. 20 0 0 20 118,08 2.361,60 

97.  LÂMPADA PARA PROJETOR Unid. 3 0 0 3 758,84 2.276,52 

98.  GAVETEIRO ORGANIZADOR Unid. 2 0 0 2 328,00 656,00 

99.  ADAPTADOR EMENDA VGA Unid. 25 0 0 25 21,31 532,75 

100.  CABO PIG TAIL Unid. 0 3 0 3 58,08 174,24 

101.  CABO PIG TAIL Unid. 0 2 0 2 57,89 115,78 

102.  ORGANIZADOR DE CABOS MT 0 50 0 50 6,97 348,50 

103.  ABRAÇADEIRA DE NYLON Unid. 0 3 0 3 14,48 43,44 
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1. JUSTIFICATIVA 
  
A aquisição de material de consumo de informatica para atender as necessidades da 
estrutura de tecnologia da informação e suprir as necesidades do Programa Pronatec, 
tais como: 

- Manutenção dos processos administrativos;   
- Instalação dos equipamentos em salas de laboratório de informática e área 
administrativa; 
- Instalação de rede sem fio no campus;  

- Suprir a necessidade de material de consumo de TI que serão ultilizado durante as 
aulas praticas dos cursos valtados a aréa de informatica e tecologia da infomação 

104.  LIMPADOR DE TELA LCD Unid. 0 5 0 5 20,41 102,05 

105.  FONTE PARA SERVIDOR HP Unid. 0 1 0 1 500,00 500,00 

106.  
FONTE PARA SERVIDOR 

IBM 
Unid. 0 1 0 1 600,00 600,00 

107.  Fonte ATX Unid. 0 10 0 10 110,00 1.100,00 

108.  
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

CHAVEADA 
Unid. 0 5 0 5 35,00 175,00 

109.  
Fonte de Alimentação 48Volts 

POE. 
Unid. 0 4 0 4 77,72 310,88 

110.  
ANTENA WIRELESS OMNI 

DIRECIONAL 
Unid. 0 8 0 8 35,00 280,00 

111.  
GABINETE PARA 

COMPUTADOR ATX 
Unid. 0 20 0 20 130,00 2.600,00 

112.  
SUPORTE PARA TV 

LED/LCD 
Unid. 0 4 0 4 120,00 480,00 

113.  FILTRO DE LINHA Unid. 0 20 0 20 30,00 600,00 

114.  Diodo LED Unid. 0 50 0 50 0,75 37,50 

115.  Diodo LED Unid. 0 50 0 50 0,75 37,50 

116.  Diodo LED Unid. 0 50 0 50 0,75 37,50 

117.  Resistor Unid. 0 100 0 100 0,12 12,00 

TOTAL GERAL 483.538,06 

ENDEREÇOS DE ENTREGA: 

CAMPUS ILHEUS  - RODOVIA ILHÉUS - ITABUNA, KM 13 S/N, VILA CACHOEIRA, ILHÉUS - BA 

CAMPUS PORTO SEGURO BR 367, KM 57,5 S/N, FONTANA I, PORTO SEGURO – BA CEP 45.810-000 

CAMPUS  EUNÁPOLIS -  AV. DAVID JONAS FADINI, S/ Nº, JUCA ROSA, EUNÁPOLIS – BA CEP 45823-431 
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desenvolvidos no ambito do Pragrama PRONATEC e execultados neste campus. 

 

Havendo divergências entre as especificações dos itens apresentadas neste 
Termo e as do Sistema de Catalogação de Material apresentadas pelo “Portal 
comprasnet”, prevalecerão as deste Termo de Referência. 

 
 

2. ENTREGA 
  
A entrega dos materiais, objeto desta licitação, e constante da Nota de Empenho, deverá 
ocorrer, obrigatoriamente, entre às 07h e 12h e entre às 13h e 17h, salvo determinação em 
contrário. A entrega será realizada diretamente no Campus Eunapolis do IFBA, na Av. David 
Jonas Fadini, s/n, BR101, Km 715 CEP.: 45.823-431  

 
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 
  

O material 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. 
 

 
4. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
4.1 O material será recebido conforme especificações constantes na Tabela que descreve o 
Objeto deste Termo de Referência. 
 
4.2 O material será recebido: 
 

4.2.1 Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da 
conformidade dos materiais com as especificações constantes do Edital e da proposta; e: 

4.2.2 Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) 
dias úteis do recebimento provisório. 
 
4.3 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
 
4.4 Os entregadores devem trajar uniformes adequados e limpos, sapato fechado, proteção para 
cabelos e mãos e demais equipamentos de proteção individual necessários. 
 
4.5 As regras de fornecimento e entrega dos materiais de consumo estão sujeitas as regras da 
vigilância sanitária, regulamentada através da Lei nº. 6.437/77, principalmente que trata o art. 
10º, inc. IV e V, como também sujeito as penalidades cabíveis citadas no art. 2º da mesma lei.   
 
5.6 O contratante, amparado pelo art. 18º parágrafo 6º e seus incisos, Lei 8.078/90 exigirá a 
substituição imediata dos itens que por vícios de qualidade ou quantidade, que os tornem 
impróprios ou inadequados ao consumo, ou decorrentes de disparidades na indicação dos 
recipientes, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária.  
 
5.7 Aplica-se aos critérios de fornecimento as implicações penais cabíveis previstas no Código 
Penal Brasileiro, art. 272, parágrafo 1º, DECRETO-LEI N.º 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 
1940. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 
CAMPUS EUNAPOLIS 

 
PROCESSO Nº 23291.000219/2013-17 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05 / 2013 
 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE  FATO IMPEDITIVO 
 

 
1 -     (NOME DA EMPRESA)-------------------------------------------,  CNPJ Nº:------------------
--------sediada--------------------------------------------------------(endereço completo)----------------
-----------------------------------------------------, declara, sob as penas da Lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.              
 
 

LEI Nº 9.854/99, REGULAMENTADA  PELO DEC. Nº 4.358/2002 
 
 
2 – (Nome da Empresa) ..............................................................,  C.N.P.J. Nº 
..................................., sediada (endereço completo) .................................................., 
declara, sob as penas da Lei, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores 
de 18 (dezoito) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, 
bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de 
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal, com 
redação determinada pela Lei nº 9.854/99. 
 
Data -----/-------------/----- 
 
 
 
____________________________________ 

Nome e nº  da identidade do (a)declarante 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 
CAMPUS EUNAPOLIS 

 

PROCESSO Nº 23291.000219/2013-17 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº XX / 2013 

 
ANEXO III 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...................... 

 
VALIDADE: 12 (doze) MESES 

 
 
Aos  ............... dias do mês de .......... de dois mil e treze, no O INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFBA, Campus Eunápolis, CNPJ: 107643070010-03, 
neste ato representado pelo Diretor Geral Prof. Ricardo Torres Ribeiro, RG. Nº /SSP/BA, CPF. Nº 
denominada simplesmente CONTRATANTE, nos termos da Lei Nº 10.520/02, dos Decretos Nºs. 
Nº 7.892/13; e 5.450/05; subsidiariamente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores e 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 
Pregão Eletrônico Nº 05/2013 pelo Sistema de Registro de Preços, Ata de julgamento de 
Preços, publicada no Diário Oficial da União e homologada pelo Diretor do INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA – Campus Eunápolis Processo nº 

23291.000219/2013-17, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos ÍTENS .........., 
que passa a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela EMPRESA 
........................................., situada a ..................................., fone (.....)................, 
CNPJ........................, representada por..............................................cuja proposta foi classificada 
em 1º lugar no certame. 
 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Aquisição materiais de consumo da área de informática e TI 
(Tecnologia da Informação) IFBA – Campus Eunápolis e Porto Seguro, de acordo com as 
especificações e quantidades definidas no Anexo I deste Edital, e especificadas abaixo: 
 

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR MARCA 

     
 

DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 01 (um) ano 
a partir da data sua assinatura, durante o qual o IFBA não será obrigada a adquirir os material de 
consumo de TI referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba 
recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na 
ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, 
neste caso, o contraditório e a ampla defesa.  
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ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

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

  

Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 
    

    

    

 
 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 
 

CLÁUSULA QUARTA – Após a fase de lances será concedido o exercício do direito de 
preferência conforme Art. 8° do Dec. 7174/2010, observando os seguintes procedimentos:  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, 
conforme capitulo IV deste edital. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática 
pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, 
situação em que, observado o disposto no item 9 deste edital. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Também será assegurada a preferência na contratação, nos termos do 

disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991, regulado pelo art. 5º, do Decreto nº 7.174/2010, 
observada a seguinte ordem: 
I) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo 
Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 
II) bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 
III) bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo 
Federal. 

PARÁGRAFO QUARTO – O exercício do direito de preferência disposto nesta clausula será 
concedido automaticamente pelo Sistema Eletrônico, àquelas licitantes que tenham manifestado 
expressamente, via registro no Sistema COMPRASNET, sob as penas da lei, de que atendem às 
condições legais para a comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos no Capitulo 
IV e subitem 4.3 deste Edital (regras de preferência). 

 
DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
CLÁUSULA QUINTA - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os 
órgãos relacionados na presente licitação, ou órgãos interessados em participar, em qualquer 
tempo, desde que autorizados pelo IFBA. O órgão gerenciador poderá admitir, através do 
instrumento convocatório, adesões de até cinco vezes a quantidade de itens registrados para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes independente do número de órgãos não participantes 
que aderirem, conforme o Art. 9º no decreto 7.892/13. O edital de licitação para registro de 
preços observará o disposto nas Leis nº 8.666, de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará, no 
mínimo: estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na ocasião do fornecimento decorrente desta Ata, serão 
observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão 
Eletrônico nº05/2013, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na ocasião do fornecimento, o preço unitário a ser pago será o 
constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 05/2013, pela empresa detentora 
da presente Ata, a qual também a integram. 
 

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 

CLÁUSULA SEXTA – Para o fornecimento dos materiais de consumo de informática e TI o 
prazo de entrega será o solicitado pela unidade requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 
15 (quinze) dias da retirada da nota de empenho ou ordem de entrega pelo fornecedor, conforme 
o disposto na Cláusula Oitava, desta Ata. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O local de entrega, para o fornecimento, será indicado pelo órgão 
requisitante. 
 

DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem 
bancária mediante a apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada 
pelo fiscal do contrato, sem inclusão de qualquer despesa financeira pelo prazo de 
processamento do pagamento, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a 
reajustamento de preços ou a atualização monetária. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso da CONTRATANTE, constatar antes de cada pagamento, 
irregularidades de situação da CONTRATADA junto ao SICAF, o pagamento não será suspenso, 
mas a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar no prazo de até 30 (trinta) dias corridos sua 
regularização ou apresentar a sua defesa sob pena de Rescisão do CONTRATO. 
 

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
CLÁUSULA OITAVA - O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o 
recebimento da ordem de entrega/pedido de compra pelo fornecedor. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados 
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data 
posterior à do seu vencimento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a qualidade dos materiais de consumo de informática e TI 
entregue, não corresponder às especificações exigidas no edital do Pregão Eletrônico que 
precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para 
substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias, independentemente da aplicação das sanções 
cabíveis. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação, e 
desde que tenha sido emitida a NOTA DE EMPENHO pelo Órgão/usuário da Ata. 
 
 

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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CLÁUSULA NONA - Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II, da presente 
Ata, e, em atendimento ao §1º, art. 28, da Lei Nº 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é 
vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de 
ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei N.º 8.666/93, ou de 
redução dos preços praticados no mercado.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” 
do inciso II do art. 65 da Lei N.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, 
os fornecedores registrados serão convocados pelo IFBA, para alteração, por aditamento, do 
preço da Ata. 
 
 

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser: 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Automático:  
 
a) Por decurso de prazo de vigência; 
 
b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
 
c) Pelo IFBA, quando caracterizado o interesse público. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A pedido do fornecedor, quando: 
 

1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

 
2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 

da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do 
produto. 

 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela Administração, unilateralmente, quando: 
 

1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

 
2. Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida 

no procedimento licitatório; 
 
3. Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado. 
 
4. O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro 

de Preços; 
 
5. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
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6. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos 
de compra dela decorrentes. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços 
será autorizada, pelo Diretor do Campus de Eunápolis do INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFBA. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A emissão da ordem de entrega/pedido de compras, sua retificação 
ou cancelamento, total ou parcial será igualmente autorizado pelo órgão requisitante. 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no 
IFBA, conforme especificações estabelecidas no Anexo I do Edital e, o acréscimo legal de até 
25% (se houver). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou 

ocorrência relacionada com a aquisição dos materiais de consumo de informática e TI. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais de consumo cotados que 
a licitante vencedora entregar fora das especificações do Edital. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo 
com a legislação vigente à matéria. 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Promover a remoção, às suas expensas, dos materiais de 
consumo de informática e TI que estiverem em desacordo com as especificações do Edital, e/ou 
aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento indevido, 
providenciando a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados 
da notificação que lhe for entregue oficialmente; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Substituir em 48 horas após ser comunicado, se os materiais 
registrados em ata ou peças dos mesmos, que apresentarem defeito imediatamente ou durante 
o período de garantia, ou outro problema qualquer que não permita sua utilização total. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 
resultante da adjudicação da Licitação, bem como entregar os materiais de consumo cotados, 
mediante agendamento, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no 
Edital, no prazo máximo de 15 (quinze) dias para o IFBA, contados da data do recebimento do 
pedido de compra ou requisição, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, nos endereços constantes no Termo de referência, Anexo I deste Edital. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os materiais de consumo de informática e  TI cotados deverão ser 
entregues em sua condição original, contendo marca, modelo, referência, fabricante, 
procedência, prazo de garantia e assistência técnica nas localidades onde forem entregues, 
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entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações constantes 
deste Edital. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Comunicar à Administração do IFBA, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias que anteceder o da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Informar o nº do banco, agência e conta corrente para efeito de 
pagamento. 
 
PARÁGRAO SEXTO - Substituir em 48 horas, após ser comunicado, os materiais de consumo 
de informática e TI que chegarem com defeito ou que vierem a apresentar durante o período de 
garantia. 
 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Elaborar o pedido de fornecimento dos materiais de consumo 
a serem entregues no IFBA. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou 
ocorrência relacionada com a aquisição dos materiais de consumo de informática e TI; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais de consumo de TI, que a 
licitante vencedora entregar fora das especificações do Edital. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com 
a legislação vigente à matéria. 
 
DA FISCALIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A entrega será objeto de acompanhamento, controle e 
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta 
Licitação, deverá ser prontamente atendida pela CONTRATADA, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à 
conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, 
corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura 
detectadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os 

materiais de consumo de informática e TI, se em desacordo com a Proposta. 
 

DAS SANÇÕES 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Conforme o disposto no art. 28 do Decreto N° 5.450, de 31 de 
maio de 2005, “aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar 
o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de 
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até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 
cominações legais”. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou 
parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer 
das situações prevista no art. 78, incisos I a XI da Lei Nº 8.666/93, a administração poderá 
aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 
 

1 Advertência; 

2 Multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho; 

3 Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de  
contratar com o IFBA, por prazo de até 02 (dois) anos; 

4   Cancelamento do respectivo registro na Ata. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao 
fornecedor o contraditório e a ampla defesa. 
 
 

DA VINCULAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A aquisição dos materiais de consumo de informática e TI, 
obedecerá ao estipulado nesta ATA, bem como, às disposições constantes dos documentos 

adiante enumerados, que integram o Processo N° 23291.000219/2013-17, que independente 

de transcrição, fazem parte integrante e complementar desta ATA, no que não a contrariem: 
 

1. Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Ata de Registro de Preço Nº 05/2013, do O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA. 

 
2. Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA. 

 
DO FORO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da 
utilização da presente ATA, será a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
 

DOS CASOS OMISSOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Nº 
8.666/93, e demais normas aplicáveis. 
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA - A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos 
recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2013, a cargo do IFBA - 
Programa de Trabalho - 00000 – Fonte de Recursos – 00000000 – Elemento de Despesa.  
 
 
DA PUBLICAÇÃO 
 



65 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, a publicação do 
Extrato deste contrato e seus eventuais termos Aditivos no Diário Oficial da União, até o 5º dia 
útil no mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20(vinte) dias daquela data.   
                                        

Eunápolis, __ de ___ de 2013. 

 

 

PROF. Ricardo Torres Ribeiro 
Diretor 

 
 

SOCIEDADE CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS:  ____________________________________________________ 

                              CPF. 
                              _____________________________________________________ 
                              CPF. 
 
 
APROVO A PRESENTE  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA  aquisição materiais de consumo de 
informática e TI  do IFBA, Campus Eunápolis e Porto Seguro, de acordo com as especificações e 
quantidades definidas no Anexo I deste Edital. 

 

Eunápolis_____ de ______________  de 2013 

 
 

Ricardo Torres Ribeiro 

Diretor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 
CAMPUS EUNAPOLIS 

ANEXO IV 
 

MINUTA 
 

TERMO DE CONTRATO N.º___/______ QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA  E 
___________________ PARA O FORNECIMENTO DE 
,______________,  CONFORME DESCRIÇÃO 
CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL DESTE 
PREGÃO ELETRÔNICO ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº05/2013 - Processo  N º 

23291.000219/2013-17 

Aos _____ dias do mês de ________  do ano de ____, o Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia- IFBA,  sediado na Av. David Jons Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis - BA - CEP: 
45823-431, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu 
Diretor Geral Prof. Prof.Ricardo Torres Ribeiro , RG n.º /SSP/BA,, e a 
__________________________________,  CNPJ/MF __________ ______   n.º0000000000000, 
estabelecida na   _______________ , N º   , doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo_________________________, brasileiro, RG. Nº ______________-SSP/BA, 
CPF. N º ______________________, celebram o presente Contrato, decorrente do pregão 
Eletrônico N.º _____________ processo N º  ______________, nos termos da legislação em 
vigor e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato, aquisição de materiais de consumo de informática e  
TI, para o IFBA Campus Eunápolis, conforme descrição constante no Edital e Proposta da 
CONTRATADA, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 

1. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

2. permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os 
serviços (caso haja); 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na 
legislação pertinentes, as seguintes: 

       1. cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, o fornecimento dos 
materiais de consumo, sejam executados nos prazos exigidos pelo Edital; 

2. Observar, na execução, caso haja, as leis, os regulamentos, pertinentes a execução deste 
Contrato dentro dos padrões do fabricante dos materiais de consumo de informática e TI, e de 
conformidade com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela Área competente do 
IFBA. 

3. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia 
dos documentos de quitação; 

4. Dar integral cumprimento ao prazo de fornecimento e execução dos serviços, caso haja, bem 
como a sua proposta de acordo com este Pregão Eletrônico, os quais, juntamente com o 
Edital, passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição; 

5. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento dos materiais de consumo de 
informática e TI, desde os salários do pessoal, neles empregados, como também os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o 
presente Contrato; 

6. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação 
mediante crachás; 

7. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, 
terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa 
ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 

8.  Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e 
das dependências dos locais onde serão executados os serviços (caso haja); 

9.   Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais 
e trabalhistas, conforme descrição constante dos anexos e deste Edital, inclusive licença em 
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele 
relativos, se necessário; 

10. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

11. Indicar representante, aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do 
Contrato; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

O presente Contrato é no valor global de R$ (                                               ), de 
acordo com os valores especificados na Proposta apresentada no pregão Eletrônico Nº 
____/____, preço contratado será fixo e irreajustável. 

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este 
Contrato no exercício de _____, correrão à conta dos recursos consignados no Programa de 
Trabalho - _______, Fonte de Recursos - _____________, Elemento de Despesa - ________, 
Notas de Empenho no valor de R$       (                                    ); 

                    

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
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O pagamento será efetuado após o fornecimento dos materiais de informática e TI ou conclusão 
dos serviços e o atesto por parte da Unidade solicitante do IFBA. 

O pagamento do valor do Contrato ficará condicionado à consulta ON LINE, junto ao SICAF; 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – O representante da CONTRATANTE deverá conferir 
os materiais de consumo de informática e  TI de acordo com o estabelecido no 
Edital e o constante da Proposta da licitante vencedora, atestando o pagamento 
a ser feito à CONTRATADA, por meio de atesto específico. 

 

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA 

 
A vigência do Contrato será de (_________) meses, contados a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar 

à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 

I.  Advertência ; 
 
II. Multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até 

o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 
 
III. Suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo  de até 05 anos. 
 
IV.  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 resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 
7.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV da subcláusula 7.1 poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 

7.3. As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas 
na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, 
devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 

 
          7.4. As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. se a 

CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor 
da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para 
este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a 
execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condições, dará 
direito à CONTRATANTE de rescindí-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à 
CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao item 
fornecido ou serviços executados, desde que estejam de acordo com as prescrições ora 
pactuado, assegurado à defesa prévia. 
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SUBCLÁUSULA ÚNICA – Aplica-se ao presente Contrato as modalidades de 
rescisão disposta no art. 79, combinado como os artigos 77 e 78 da Lei N º 
8.666/93 com alteração posterior e em especial, ao Decreto Nº 5.450 de Pregão 
Eletrônico de 31.05.2005. 

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da 
CONTRATADA; 

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução 
deste pacto; 

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem 
prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com 
antecedência de 30 (trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados 
até a data comunicada no aviso de rescisão. 

 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação presente contrato no Diário Oficial da União, por extrato, será providenciada até o 
5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, correndo as despesas a expensas da 
CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos serão supridos pela legislação específica; 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do 
acordo entre elas celebrado.  

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de 
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que 
a tudo assistiram. 

 

 
RICARDO TORRES RIBEIRO 

DIRETOR 
 

                   

SOCIEDADE CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 
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                     ______________________________________________________________                
                     CPF. 
 
                      ____________________________________________________________                           
                     CPF. 

 


