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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 08/2013 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFBA, por 
intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 008, de 04 de fevereiro de 
2014, 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 23291.000276/2013-98 pela Lei nº 10.520/2002, pelos 
Decretos nº 7.892/2013, 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 21/07/2014 às 08h00min até o dia 06/08/2014 ás 08h00min 
 

HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 
 

A partir das 08h00min do dia 06/08/2014 

ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 

 A partir das 09h00min do dia 06/08/2014. 

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 
aquisição de material permanente de tecnologia da informação e comunicação 
para o IFBA Campus Eunápolis. De acordo com as especificações e quantidades 
definidas no Anexo I deste Edital. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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1.2 A estimativa de custo para a aquisição é da ordem de R$ 249.330,68 
(Duzentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta reais e sessenta e oito 
centavos) e servirá apenas de subsídios às empresas licitantes para formulação 
de suas propostas.  
 

1.3 São órgãos participantes desta SRP 
 

a) INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUÇUCA. UASG 154617; 
b) INSTITUTO FEDERAL DO CEARA/CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. UASG 158314; 
c) INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA/CAMPUS ILHEUS. UASG 158587; 
d) 16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO. UASG 160340 

 
 

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. 

 
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; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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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; 
 
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 

http://www.comprasnet.gov.br/
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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 

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 
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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; 

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; 
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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. 

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 
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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 08h00min do dia 15/04/2014 ate às 
08h00min do dia 30/04/2014, (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 permanente 
de tecnologia da informação e comunicação, 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 a compra de materiais 
permanente de tecnologia da informação e comunicação para  atender as demandas do IFBA - 
Campus Eunápolis, 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 produtos 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 produtos 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 As amostras de produtos serão descartadas após os testes e análises.  
 
8.11 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. 
 
8.12 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. 
 
8.13 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 IX - 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 A proposta de preços ajustada ao lance final, juntamente com os documentos exigidos 
para habilitação, deverão ser encaminhados ao pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) 
horas, por meio do Sistema Comprasnet, via chat, ou fac-símile nº (73) 3281-2267 ou pelo E-
mail: compras-eunapolis@ifba.edu.br, e em no máximo 03 (três) dias para enviar as originais, 
a contar da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 
 
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
mailto:compras-eunapolis@ifba.edu.br
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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. 
 
9.8  Regularidades fiscal e trabalhista: 

 
9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 
9.8.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, quanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da União, por elas 
administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  
 

9.8.2. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 
9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.8.5. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.8.6. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica com prazo de validade de 90 dias contados a partir 
da data de emissão da certidão; 
 

9.9. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação: 
 
9.9.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 

9.9.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 
ao período de existência da sociedade; 
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9.9.2. Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 
 

9.9.3. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 
inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 
líquido de 10 (Dez) % do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

 

 

CAPITULO X – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

 
10.1 DA FORMALIZAÇÃO 

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

do item, com o fornecedor primeiro classificado. 
 
10.1.2 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. 

 
10.1.3 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.. 

 
10.1.4 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. 

 

10.1.5 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. 

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

10.1.7 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. 

 
10.2 DOS USUÁRIOS 
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10.2.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, as 

entidades usuárias dos equipamentos, 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; 

 
10.2.2 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. 

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

de janeiro de 2013 
 
10.2.4 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. 

 
10.2.5 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os materiais permanente  

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; 

 
10.2.6 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. 

 
10.3 DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 
PARTICIPANTES 
 
10.3.1 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. 
 
10.3.2 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: 
 
10.3.3 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. 
 
10.3.4 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) . 
 
10.3.5 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)  
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10.3.6 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) 
 
10.3.6 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) 
 
10.3.7 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). 
 
10.3.8 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 
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) 

10.4 DO CANCELAMENTO 
 

10.4.1 automático da ata de Registro de Preços: 
 
10.4.1.1 por decurso de prazo de vigência; 

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

  
10.4.2 do registro do fornecedor: 

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

 
10.4.2.2 a pedido, quando, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013: 
 

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

 
10.4.2.2.2 o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível 

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

  
10.4.2.3 pela Administração, unilateralmente, quando: 

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

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

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

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

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

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

 10.4.2.3.6 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 XI - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
11.1 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. 

 
11.2 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. 

 
11.3 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. 

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

 
11.5 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. 
 
11.6 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. 

  
11.7 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  

 
11.8 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 XII - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
12.1 O local, o prazo máximo e as demais condições para entrega dos Materiais permanente 
de TI  e comunicação, estão estabelecidos no Anexo I deste Edital, e no caso de Órgão 
Usuário/Participante, somente o local será indicado por ele. 
 



18 

 

CAPITULO XIII- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES DE QUANTITATIVOS 
 
13.1 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. 
 
13.2 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. 
 
13.3 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.   
 

CAPITULO XIV - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
14.1 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.  
 

14.1.1 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.  

 
14.2 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 XV – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
15.1 Até 02(dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste 
Pregão. 
 

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

do certame. 
 

CAPITULO XVI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
16.1 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. 

 
16.2 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. 
 
16.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 



19 

 

16.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
16.5 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
 
16.6 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 XVII – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
17.1 4A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 
houver recurso; 

 
17.2 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 XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
18.1 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). 
 
18.2 Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada 
com a aquisição dos equipamentos de tecnologia da informação e comunicação; 
 
18.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais de permanente de TI e comunicação que a 
licitante vencedora entregar fora das especificações do Edital. 
 
18.4 Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente 
à matéria. 
 

CAPITULO XIX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1 Promover a remoção, do(s) material(is) de permnente 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; 
 
19.2 Cumprir integralmente as disposições do edital deste Pregão. 
 
19.3 Substituir em 48 horas, após ser comunicado, se os dos equipamentos apresentarem 
defeito imediatamente ou durante o período de garantia, ou outro problema qualquer que não 
permita sua utilização total. 
 
19.4 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultante da 
adjudicação da Licitação, bem como entregar os dos equipamentos de ti e comunicação 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 

 

19.5 Os equipamentos de TI e comunicação 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. 

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

CAPITULO XX - DA FISCALIZAÇÃO 
 
20.1 A entrega do produto será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização e 
avaliação por representante da CONTRATANTE. 
 
20.2 Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta Licitação deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
20.3 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. 
 
20.4 A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais 
permanentes, se em desacordo com a Proposta. 
 

CAPITULO XXI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  
 

21.1.1 Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de 
registro de preços; 

21.1.2 Apresentar documentação falsa; 
21.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
21.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
21.1.5 Não mantiver a proposta; 
21.1.6 Cometer fraude fiscal; 
21.1.7 Comportar-se de modo inidôneo. 

 
21.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 

21.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

 
21.3.1 Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 
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21.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 
 
21.4 Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 
 

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

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

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade, 

 
21.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
21.8 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 
 

CAPITULO XXII-DO PAGAMENTO 
 

22.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os 

materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-

corrente indicados pelo contratado. 

22.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

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

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do 

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

22.3 A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 03 (três) dias, contado 

da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se 

referir. 

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

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais 

empregados. 

22.4.1 Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o 

pagamento, se o serviço tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, 

entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da 

empresa e rescisão contratual.   

22.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

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

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
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comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

22.6 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será 

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

22.6.1 Não produziu os resultados acordados; 

22.6.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

22.6.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

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

bancária para pagamento. 

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

aplicável. 

22.8.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

22.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

 
 CAPITULO XXIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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23.1 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. 
 
23.2 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. 
 
23.3 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4 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. 

 
23.5 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. 
 
23.6 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.7 Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
23.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará, para o licitante, direito à 
aquisição itens registrados do pela Administração. 
 
23.9 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 22 deste Edital, o 
lance será considerado proposta. 
 
23.10 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. 
 
23.11 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. 
 
23.12 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. 
 
ANEXO IV - Modelo de Minuta de Contrato 

 
 
 

Eunápolis, 14 de Abril de 2014. 
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Mateus Alves da Silva Oliveira 
Pregoeiro/IFBA, Campus Eunapolis 

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

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 

    
      08 / 2013 

    
23291.000276/2013-98 

 

 

 
 
 
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 UNID QUANT VALOR 
UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1.  UNIDADE DE LEITURA E GRAVAÇÃO DE 

FITA CARTUCHO INTERNO 

 

Unid 01 17.614,00 17.614,00 
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Descrição Detalhada: 

Características Técnicas Específicas: 

Deverá ser fornecido uma Unidade de leitura 

e gravação de fita cartucho interno que 

atenda ao conjunto de requisitos obrigatórios 

descritos abaixo. 

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

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

devendo ser fornecido todos os 
acessórios necessários para essa 
instalação; 

• Montagem do equipamento sem a 
necessidade de ferramentas; 

• Possuir interface SAS integrada; 
• Possuir taxa de transferência e taxa de 

backup não inferior a 140MB/s, 504 
GB/h; 

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

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

• Possuir indicação luminosa para estados 
de operação 

• Deverá vir com controladora SAS HBA 
de 6Gbps com duas portas do tipo Mini-
SAS; 

• Deverá acompanhar cabo SAS 6Gbps 
de, no mínimo, 2 metros; 

• Deverá ser compatível com o servidor de 
rede marca dell e modelo power edge 
R720; 

• Deverá acompanhar pack com 10 fitas 
padrão LTO5 e 01 (uma) fita de limpeza 
LTO universal para todas as unidades 
LTO; 

• Compatibilidade com a categoria Server 
de sistemas operacionais Windows e 
Linux; 

• Deverá ser acompanhada com um 
software de backup licenciado e 
compatível com Windows 2008 e 2012 
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Server; 
Alimentação 100V / 208V volts; 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

2.  ASPIRADOR/JATEADOR DE AR 

 

Descrição detalhada: 

Aspirador/Jateador de ar, peso total com 

embalagem e acessórios com 760g e 

dimensõres: 25,3 x 20,3 x 10,4 cm e tensão 

de alimentação 110 v, potência mínima 150 

w e garantia de 12 meses a partir da data da 

entrega.  

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

Unid IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

01 

522,50 3.135,00 

IFCE 

Campus 

Limoeiro do 

Norte – 01 

IFBAIANO 

Campus 

Uruçuca – 03 

IFBA 

Campus 

Ilhéus - 01 

3.  MULTÍMETRO DIGITAL 

 

Descrição detalhada: 

Multímetro Digital com: Display LCD 3 5/6 

Dígitos (6000 Contagens). - Indicação de 

Polaridade Automática; Indicação de Bateria 

Fraca; Símbolo da bateria é exibido; Data 

Hold; Auto Power Off; Mudança de Faixa 

Automática; Alimentação: 2 x 1,5V 

(AAA).;Consumo: Aprox. 1mA.;Temperatura 

de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%.; 

Temperatura de Armazenamento: -20°C a 

60°C, RH < 80%; Coeficiente de 

Temperatura: 0.1 x (Precisão Especificada) 

por °C, 0ºC ~ 18°C ou 28°C ~ 50ºC; Uso 

Interno; Altitude: 2000m. Grau de Poluição: 

II. Conformidade: IEC1010 para CAT III 

600V. Dimensões: 150(A) x 76(L) x 38(P)mm. 

Unid IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

01 

1.513,55 3.027,10 

IFBAIANO 

Campus 

Uruçuca – 01 
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Peso: Aprox. 220g (com bateria). Tensão DC 

Faixas: 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V; 

Precisão: ± (0,8%+4D); Resolução: 0,1mV, 

1mV, 10mV, 100mV, 1V; Impedância de 

Entrada: 10 MOhms; Proteção de 

Sobrecarga: 1000V DC / 750V AC RMS; 

Tensão AC; Faixas: 6V, 60V, 600V, 750V; 

Precisão: 6V ± (1,0%+5D) para 50~60Hz; 6V 

± (1,5%+5D) para 40~1kHz; 60V ~ 750V ± 

(1,0%+5D) para 50~60Hz; 60V ~ 750V ± 

(1,5%+5D) para 40~2kHz ; 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

4.  MULTÍMETRO DIGITAL 

 

Descrição Detalhada: 

Multimetro, digital, com display em cristal 

liquido. Com as seguintes caracteristicas: - 

Tensao DC/AC de 1000v/700v; - Corrente 

DC de 20A; - Resistencia de 2000mohms; - 

Capacitancia/indutancia de 200uf/20h com 

precisao de 0,5%. 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

Unida

de 

IFBA 
Campus 

Eunápolis – 
41 

79,26 4.280,04 

IFBAIANO 
Campus 

Uruçuca – 10 

IFBA 
Campus 

Ilhéus - 03 

 

5.  ESTAÇÃO DE RETRABALHO DE SOLDA 

Descrição Detalhada: 

- Removedor de solda de jato quente 

antiestático, elétrico 

- Ajuste do ar quente permite a solda ou 

desolda 

- Consume médio de 20~400 watts 

- Fluxo 23L / minuto (fluxo máximo) 

- Atinge o ar quente - temperatura de 100ºC 

Unida

de 

IFBA 
Campus 

Eunápolis – 
01 

707,37 2.122,11 

IFBAIANO 
Campus 

Uruçuca – 01 

IFCE 
Campus 

Limoeiro do 
Norte – 01 
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420ºC 

-Acompanha 5 bocais 

-Tensão 220V 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

6.  NOTEBOOK 

 

Descrição detalhada: 

 

Notebook com processador 2.7Ghzm, 3MB 

de Cache, com tecnologia Turbo Bust 2.0, 4 

Threads; placa de vídeo integrada com 2GB 

DDR3; Memória RAM 6GB, Dual Channel 

DDR3, 1600Mhz (1x2Gb + 1x4Gb); Tela LED 

HD de 14.0 polegadas (1366x768) com True 

Life; Bateria de 6 células 65WHr; Teclado em 

Português; Disco Rígido 1TB, SATA3 

(5400RPM); Gravador de DVD/CD(Unidade 

DVD+/-RW 8x); Wireless 802.11 b/g/n com 

Bluetooth 4.0 integrado; Cabo de Força 

250V; Documentação em Português; 1 ano 

de garantia em Domicílio; Windows 8 Single 

Language (Português/Brasil) original;  

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

Unid IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

02 

2.677,91 37.490,74 

IFCE 

Campus 

Limoeiro do 

Norte – 02 

16º Batalhão 

de Infantaria 

Motorizado - 

10 

7.  
RÉGUA DE TOMADAS 

Descrição detalhada: 

Régua de tomadas padrão para distribuição 

de energia; Uma unidade de altura (1U); no 

mínimo 8 (oito) tomadas padrão ABNT NBR 

14136; Cabo de alimentação 3 x 2,5mm por 

2 metros de comprimento padrão ABNT NBR 

14136; Fixada por meio de parafusos. 

Unid IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

02 

109,72 2.633,28 

IFCE 

Campus 

Limoeiro do 

Norte – 15 
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Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

IFBAIANO 

Campus 

Uruçuca – 05 

IFBA 

Campus 

Ilhéus - 02 

8.  KIT DE FERRAMENTAS 

 

Descrição detalhada: 

 

Kit ferramentas para manutenção em PC'S 

com as seguintes características mínimas: 

45pcs em uma chave de fenda conjunto 

inclui 42 bits de inserção, cabo de borracha, 

haste de extensão 1pc 1pc e tweezery 1pc. 

Antiderrapante projeto de borracha do punho 

para confortável para operatey. Com haste 

de extensão pode ser inserido dentro do 

punho para ajuste de comprimento. Ele vem 

com caixa de armazenamento de plástico 

para transporte fácil. Feita de aço resistente 

com precisão. Borracha Comprimento do 

punho: Aprox. 4,5 polegadas / 11.5cmy. 

Comprimento haste de extensão: Aprox. 4,7 

polegadas/12cmy. Comprimento pinça: 

Aprox. 4,5 polegadas / 11.5cmy. Tamanho de 

armazenamento Box (L x W x T): Aprox. 6,2 x 

4,3 x 1,1 polegadas / 15,7 x 11 x 2,8 

centímetros. 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

Unid IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

01 

135,60 R$ 406,80 

IFCE 

Campus 

Limoeiro do 

Norte – 01 

IFBA 

Campus 

Ilhéus - 01 

9.  
COFRE 

 

Descrição detalhada: 

- Modelo digital 

- Funciona com quatro (4) pilhas tamanho 

Unid. IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

01 

2.896,13 8.688,39 

16º Batalhão 

de Infantaria 
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AA, com durabilidade mínima (1 ano). 

- Teclado emborrachado. 

- Pilhas localizadas no lado externo do cofre, 

dispensando kit de emergência. 

- Quando inativo, o sistema eletrônico se 

desliga 

- Motor de baixo consumo de pilhas. 

- Display discreto para visualizar as 

operações. 

- Abertura e fechamento automático. 

- Bloqueio de 30 minutos após três tentativas 

com senha incorreta. 

- Acompanha kit de fixação (parafusos e 

buchas). 

- Forração interna em carpete. 

- Senha descartável para abertura de 

emergência através do suporte técnico. 

- Espessura da chapa do gabinete: 2,5 mm 

- Espessura da chapa da porta: 6,00 mm 

- Itens inclusos 

- 01 – Cofre. 

- 01 – Kit fixação. 

- 01 – Manual de instrução. 

- Garantia de 02 anos. 

- Suporte técnico 24 horas. 

- Dimensão: 01 metro de altura; 40 cm de 

largura; 40 cm de profundidade. 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

Motorizado - 

02 
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BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

10.  
TELEVISOR 

Descrição detalhada: 

TELEVISOR SMART TAMANHO TELA 42 

POLEGADAS 

VOLTAGEM AUTOMÁTICA (110V/220V) 

Conversor de TV Digital Interno 

Acompanha Controle Remoto 

ENTRADA VÍDEO COMPONENTE 

ENTRADA HDMI 

ENTRADA USB  

SAÍDA DE ÁUDIO PARA FONE DE OUVIDO 

(padrão P2) 

ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO RCA 

Tecnologia de TELA: LED 

RESOLUÇÃO FULL HD 

TIPO IMAGEM WIDE SCREEN 16:9 

REDE WIFI INTEGRADA 

Garantia de 12 meses 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

Unid. IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

06 

2.511,66 67.814,82 

IFBAIANO 

Campus 

Uruçuca – 10 

IFBA 

Campus 

Ilhéus - 01 

16º Batalhão 

de Infantaria 

Motorizado - 

10 

11.  MINI RACK 3 U 

 

Unid IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

17 

218,28  8.512,92 



33 

 

Descrição detalhada: 

Mini Rack de parede padrão 19" Tamanho: 
3U´s x 300mm 

Estrutura monobloco com teto, base e fundo 

confeccionadas em chapa de aço SAE 1020, 

(#20, espessura 0,91 mm). Laterais 

ventiladas removíveis em chapa de aço SAE 

1020 (# 20, espessura 0,90 mm). Porta em 

chapa de aço SAE 1020, (#18, espessura 

1,20 mm) com visor em PS (poliestireno) e 

fechadura com duas chaves. Possui duas 

réguas de plano para montagem reguláveis 

na profundidade sendo estas confeccionadas 

em chapa de aço SAE 1020, (#16, espessura 

1,50 mm) com furações quadradas (padrão 

europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. 

Quatro furos de diâmetro 5,00 mm permitem 

a fixação do hracket à parede e, na base 1 

abertura (oblonga) de 127 x 25 mm permite a 

entrada e saída de cabos. O produto é 

estampado, dobrado, soldado, eletrozincado 

e pintado em epóxi-pó BEGE ou PRETO. 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

IFCE 

Campus 

Limoeiro do 

Norte – 05 

IFBA 

Campus 

Ilhéus - 17 

12.  RADIO COMUNICADOR  
 
Descrição detalhada: 

– Alcance de até 9,6 Km, frequência 462-467 
MHz, bivolt, fabricado em plástico, com 02 
rádios comunicadores individuais, visor 
iluminado, bateria Li-Ion com alta capacidade 
de duração, garantia de 12 meses, clip para 
fixação na cintura, fone de ouvido, antena, 
Whip comprida, bateria reserva, transmissão 

UNID IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

04 

1.020,00 16.320,00 

IFCE 

Campus 

Limoeiro do 

Norte – 02 
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e recebimento de mensagem de texto, 
acessórios devidos e assistência técnica. 
 

Local de Entrega: Av. David Jonas Fadini, 
S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis – Ba  CEP 
45.823-431, Eunápolis - BA                Setor: 
DEPD 

IFBAIANO 

Campus 

Uruçuca – 10 

13.  TELEFONE SEM FIO 

 

Descrição detalhada: 

Telefone sem fio, quantidade canais 40, 

quantidade teclas discagem rápida 10, 

controle volume ringue/monofone, tensão 

alimentação 110/220 v, características 

adicionais localizador monofone/tecla 

discagem por toque/, frequência 900 

mhz,função teclas flash, mute e redial, modo 

discagem tone e pulse. Garantia de no 

mínimo 12 meses, 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

UNID IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

10 

149,33 3.733,25 

 

IFCE 

Campus 

Limoeiro do 

Norte – 05 

16º Batalhão 

de Infantaria 

Motorizado - 

10 

14.  
TELEFONE CONVENCIONAL 

Descrição detalhada: 

Telefone convencional com fio, composto de 

teclado, com alimentação direta na linha ou 

PABX, tipo de acionamento chave 

liga/desliga, com led com funções chave 

tone/pulse, rediscagem e flash. Garantia de 

no mínimo 12 meses. 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

UNID IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

20 

45,00 1.125,00 

IFCE 

Campus 

Limoeiro do 

Norte – 05 

15.  TELEFONE DIGITAL 

 

Unid. IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

621,19   1.242,38  
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Descrição detalhada: 

-  Telefone digital compatível com central 

Siemens HiPath 3550; 

- Interface para conexão de headset (fone e 

microfone); 

- Display LCD alfanumérico com duas linhas 

de caracteres e luz de fundo; 

- Viva-voz full duplex; 

- Possui teclas para controle de volume, 

contraste do display LCD; 

- Acompanha monofone e headset 

compatível. 

 - Montável em parede;  

 Interface USB; ;  

-Backlight. 

Garantia de 12 meses. 

Acompanha cabo para conexão na tomada. 

Acompanha manual de instruções. 

 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

02 

16.  PLOTTER DE IMPRESSÃO 

 

Descrição detalhada: 

 Plotter com tecnologia jato de tinta 

policromática, com possibilidade de 

impressão de linhas e imagens. 

 Resolução mínima de 2400 x 1200 DPI 

(pontos por polegadas) em preto e a 

cores 

 Espessura máxima de linha mais fina de 

0,06 mm com precisão de +/- 0,1% 

 Deverão acompanhar a impressora 

plotter cartuchos de tintas instalados 

simultaneamente, sendo um para cada 

UND IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

01 

29,611,66 29.611,66 
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cor 

 Velocidade mínima de impressão em 

modo rápido de 28 segundos/página A1 

e 41 m2/h para imagem  

 Memória mínima de 08 GB (virtual) 

 Largura de impressão de no mínimo 

1118 mm (44 polegadas). 

 Alimentação por folha solta e rolo de 

papel com cortador automático 

 Interfaces Fast Ethernet 100/1000 Base-

T ou superior e USB 2.0 

 Compatível com Microsoft Windows 7 

ou superior; Linux 

 Devendo acompanhar todos os drivers 

que se fizerem necessários para tal, 

fornecidos em CD/DVD; 

 Drivers para software AutoCAD, versão 

2008 em diante; 

 Fonte de alimentação bivolt de 100 a 

240V, com chaveamento automático; 

 Suporte de impressora e bandeja de 

mídia; 

 Deve vir acompanhado de cabos de 

alimentação e conexão com o 

microcomputador e dos respectivos 

manuais de instalação e operação 

escritos em Inglês ou Português do 

Brasil, em CD ou impressos em papel; 

 Garantia de peças e mão de obra de 36 

meses a contar da data da entrega do 

equipamento; 

 Deverão acompanhar 03 (três) kit refil 
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(igualmente a quantidade de cada cor), 

idênticos aos que acompanham a 

impressora plotter, com validade 

mínima de 1 (um) ano, original e do 

mesmo fabricante da impressora plotter, 

com no mínimo 40ml de tinta cada 

 Por kits adicionais entende-se cartuchos 

de tinta preto e colorido(s), entre 

outros, para o perfeito funcionamento 

da impressora, além do considerado 

Starter (de fabrica). 

 O fornecedor deverá realizar a 

montagem do equipamento, bem como 

a instalação da impressora no IFBA 

campus Eunápolis  e ministrar 

treinamento operacional do 

equipamento para no mínimo 02 (dois) 

usuários do IFBA Campus Eunápolis 

Local de entrega: IFBA - Campus 

Eunápolis: Av. David Jonas Fadini, s/n, 

BR101, Km 715 CEP: 45.823-431 

17.  
Televisor 

Televisor com as seguintes características:  

 Tecnologia LED. Full HD.  

 Widescreen.  

 Menus em Português.  

 Com no mínimo 46 polegadas e 
máximo de 51 polegadas. 

  Brilho mínimo de 360cd/m2, 
desejável 500 cd/m².  

 Sistema de cor automático (Pal-M, 
Pal-N, NTSC).  

UND IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

02 

5.165,01 15.495,03 
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 Entradas VHF, UHF e CATV.  

 Sintonia automática de canais.  

 Entradas de Áudio, Vídeo e S-Vídeo 
ou adaptador que cumpra esta 
função.  

 Controle remoto.  

 Com decodificador para TV digital 
integrado.  

 Entrada VGA/RGB (PC). Mínimo 
2entradas 

 HDMI. Mínimo 1 entrada. 

 USB 2.0; (áudio,fotos e vídeos).  

 Entrada coaxial para antena.  

 Desejável entrada de vídeo 
composto.  

 Potência de áudio mínima de 15W 
RMS.  

 Resolução 1920 x 1080p.  

 Fonte de alimentação interna.  

 Tensão de alimentação automática 
110/220v. 

 Contraste dinâmico mínimo 
1000.000:1.  

 Tempo de resposta máximo de 2ms.  

 Frequência mínima de 120 Hz.  

 Inclui suporte para fixação da mesma 
na parede compatível com seu 
modelo e peso.  

 MANUAL EM PORTUGUÊS.  
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO 

16º Batalhão 

de Infantaria 

Motorizado - 

01 

18.  
Antena parabólica Multiponto 

  

 Antena Confeccionada em alumínio  
com proteção extra contra oxidação. 

 Deverá ter diâmetro entre, 1,5m a 
2,5m       

 Ter perfeição nas curvaturas das 
longarinas proporcionando fácil 
montagem (encaixes perfeitos) e 
oferecendo um excelente ponto focal 
(melhor imagem). 

 Ferragens em aço SAE 1020 com 
tratamento galvanizado.  

 Estrutura em telas de alumínio 
climatizado.  

UND IFBA 

Campus 

Eunápolis - 

04 

R$ 

1,066,51 

R$ 

6.399,06 

IFBAIANO 

Campus 

Uruçuca – 02 
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 Ser dotada de LNBF MULTIPONTO 
(Sistema de polarização com 
chaveamento eletrônico inteligente. 
Dispensa o uso do alimentador, do 
LNB, do Servo Motor e do cabo tri 
polar).  

 Cabo com no mínimo 20 metros 

 Recepção compatível com meio 
transponder. 

 GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO 

 O kit deve conter 2 receptores com as 
seguintes características: 

 Receptor: Resolução de vídeo: 
1080i / 720p/ 576p 

 Entada LNB:  Entrada para o cabo 
proveniente da Antena Parabólica 
(LNB); 

 Entrada ANT LOCAL :entrada para 
cabo de antena local de VHF ou 
UHF.  

 Ao desligar o receptor ou 
pressionar a tecla "SAT/TV",o 
sinal da antena de VHF ou UHF 
será conectado automaticamente 
no televisor.  

 Saída TV OUT: para ser ligada à 
entrada de VHF do Televisor. 

 Saída HDMI (alta definição) 
 Saída de audio e vídeo stéreo 

 Programação de canais favoritos 

 Formatos de tela 16:9 e 4:3 

 Sintonia automática 

 Controle remoto multifunção 

 Ajustes de audio, vídeo e volume 

 Bivolt -(100 e 240v) 

 Banda C e Banda KU 

 Sintonia rápida 

 Busca cega de canais 

 Canais Rádio/TV aberta 

 MANUAL EM PORTUGUÊS.  
GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 
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19.  
Objeto: FRAGMENTADORA DE PAPEL  
 

Descrição detalhada: Fragmentadora 
grande de papel, com potência mínima 
de motor 1.650Watts, regime de 
funcionamento contínuo, velocidade do 
corte mínimo 4,9 m/min, voltagem 
220/volts. A máquina também deverá 
fragmentar grampos, clipes, cartões de 
créditos e CDs/DVDs as engrenagens 
devem se metálicas, motor de indução 
magnética com sistema de segurança 
para bloquear a parte moves e cilindros 
de corte, cesto removido, bloqueio 
térmico no caso de sobrecarga no motor. 

UND 02 
R$ 

9.839,55 

R$ 

19.679,10 

 
 
 
 

VALOR TOTAL:        R$ 

249.330,68 

 
 

1. JUSTIFICATIVA 
  
 A aquisição dos equipamentos de informatica e comunicação para atender as 
necessidades da estrutura de tecnologia da informação. Manutenção dos processos 
administrativos; Instalação dos equipamentos em salas de laboratório de informática e 
área administrativa.   
Ainda se destinam à melhoria da estrutura de informática do campus, segurança contra perda de 
dados, auditoria para tratamento de incidentes e execução de melhores práticas no que se refere 
as informações institucionais. 

Ainda a melhoria da comunicação interna e externa dos departamentos e setores do Instituto. 

 
Além disso, conforme planejamento institucional, a aquisição contempla instalação de rede sem 
fio para acesso à rede/internet por parte de servidores e alunos e implantação de sistema 
multimídia em salas de aulas. 

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. Deverá ser observado o fuso horário local. 
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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 aparelhos de TI e comunicação 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 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 23291.000276/2013-98 

 
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 23291.000276/2013-98 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº XX / 2014 

 
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. Fabíolo Moraes Amaral, 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 08/2013 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 

23291.000276/2013-98, 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. 
 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Aquisição de material permanente de tecnologia da informação 
e comunicação para o IFBA Campus Eunápolis, de acordo com as especificações e 
quantidades definidas no Anexo I deste Edital, e especificadas abaixo: 
 

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR MARCA 

     

 
 

CAPÍTULO II - 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 
permanente de TI e comunicação 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 
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Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à 
detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.  
 
 

CAPÍTULO III - ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

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

  

Item nº  Órgãos Participantes Unidade Quantidade 

    

    

    

 
 

CAPÍTULO IV - 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). 
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CAPÍTULO V - 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 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na ocasião do fornecimento decorrente desta Ata, serão 
observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão 
Eletrônico nº08/2013, 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 08/2013, pela empresa detentora 
da presente Ata, a qual também a integram. 
 

CAPÍTULO VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 

CLÁUSULA SEXTA – Para o fornecimento dos materiais de permanente de TI e 
Comunicação 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. 
 

CAPÍTULO VII - DO PAGAMENTO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços 
executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta-corrente indicados pelo contratado. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 03 
(três) dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que 
aquela se referir. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o 

“atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais 

empregados. 

PARÁGRAFO QUARTO - Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o 

pagamento, se o serviço tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a 

adoção das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos 

documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta 

ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

PARÁGRAFO SEXTO - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 

02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: Não produziu 

os resultados acordados; Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 

a qualidade mínima exigida; Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

PARÁGRAFO SETIMO - Será considerado data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento. 

PARÁGRAFO OITAVO - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

PARÁGRAFO NONO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 

não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

CAPÍTULO VIII - 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. 
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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 permanente 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. 
 
 

CAPÍTULO IX - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 
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. 
 
 

CAPÍTULO X - 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. 
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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; 
 
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. 
 

CAPÍTULO XI - 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. 
 

CAPÍTULO XII - 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 permanente de informática e 
comunicação. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais permanente  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. 
 
 

CAPÍTULO XIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Promover a remoção, às suas expensas, dos materiais 
permanente de TI e comunicação que estiverem em desacordo com as especificações do 
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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  permanente 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 permanente de TI e comunicação 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, 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 
permanente de TI e comunicação que chegarem com defeito ou que vierem a apresentar 

durante o período de garantia. 
 
 

CAPÍTULO XIV - DA FISCALIZAÇÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 permanente TI e comunicação, se em desacordo com a Proposta. 
 

CAPÍTULO XV - DAS SANÇÕES 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 
2002, o licitante/adjudicatário que: Não assinar a ata de registro de preços quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata 
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de registro de preços; Apresentar documentação falsa; Deixar de entregar os documentos 
exigidos no certame; Ensejar o retardamento da execução do objeto; Não mantiver a proposta; 
Cometer fraude fiscal; Comportar-se de modo inidôneo. Considera-se comportamento inidôneo, 
entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento 
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 
encerramento da fase de lances. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 
discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 
às seguintes sanções: 
 

1 Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a 
sanção de impedimento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
PARAGRAFO QUARTO - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
PARAGRAFO QUINTO - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
PARAGRAFO SEXTO - As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão 
previstas no Termo de Referência. 
 
 

CAPÍTULO XVI - DA VINCULAÇÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A aquisição dos materiais permanente de informática e  TI, 
obedecerá ao estipulado nesta ATA, bem como, às disposições constantes dos documentos 

adiante enumerados, que integram o Processo N° 23291.000276/2013-98, 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 08/2013, do O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA. 

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

 
CAPÍTULO XVII - DO FORO 

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

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

CAPÍTULO XIX - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
CLAUSULA DECIMA NONA – A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos 
recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2014, a cargo do IFBA – 
Programa de Trabalho – 00000 – Fonte de Recursos – 00000000 – Elemento de Despesa  
 
 

CAPÍTULO XX - DA PUBLICAÇÃO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - 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 2014. 

 

 

PROF. Ricardo Torres Ribeiro 
Diretor 

 
 

SOCIEDADE CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS:  ____________________________________________________ 

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

 

Eunápolis_____ de ______________  de 2014 

 
 

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 Nº 08/2013 - Processo  N º 

23291.000276/2013-98 

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 aquisição de material permanente de 
tecnologia da informação e comunicação, 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; 
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2. permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os 
serviços (caso haja); 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

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, aquisição de 
materiais permanente de TI e comunicação, sejam executados nos prazos exigidos pelo Edital; 

2. Observar, na execução dos serviços, caso haja, as leis, os regulamentos, pertinentes a 
execução deste Contrato dentro dos padrões do fabricante equipamentos de TI  
emcomunicação, 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 equipamentos de TI e 
comunicação ou a execução dos serviços ora contratados, 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; 

9. Responsabilizar-se pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais 
e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos serviços de Instalação 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 
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Trabalho - _______, Fonte de Recursos - _____________, Elemento de Despesa - ________, 
Notas de Empenho no valor de R$       (                                    ); 

                    

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os 

materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-

corrente indicados pelo contratado. 

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias 

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 03 (três) dias, contado da data 

final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 

condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 

relação aos serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados. 

Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se o serviço 

tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências 

tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.   

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 

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

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

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

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

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada 

a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: Não produziu os resultados acordados; 

Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

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

Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto 

aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 
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pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

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

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

CLÁUSULA SEXTA DA VIGÊNCIA 

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

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

 
a) Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de 
registro de preços; 

b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Cometer fraude fiscal; 
g) Comportar-se de modo inidôneo. 

 
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 
 
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 
a) Multa de 05 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 
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b) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 

 
Penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

 
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade, 
 
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

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. 

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. 
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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: 

 

                     ______________________________________________________________                
                     CPF. 
 
                      ____________________________________________________________                           
                     CPF. 

 


