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

REITORIA
UASG 158151

 EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 32/2020

(Processo Administrativo n.° 23147.004788/2020-31

O Instituto Federal  do Espírito Santo – Ifes,  Autarquia Federal,  vinculada ao Ministério da
Educação,  criado pela Lei  nº 11.892,  de 29 de dezembro de 2008,  mediante o Pregoeiro,
designado pela  PORTARIA Nº 1994/Gabinete/Reitor,  de 03 de novembro de 2020, torna
público  para  conhecimento  dos  interessados  que,  através  do  site  eletrônico
www.gov.br/compras, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por Item, sendo os itens nº 01, 02, 04, 05, 06, 07,
08,  10,  11,  12,  13,  14,   16,  17,  18,  19,  20,  22,  23,  24,  25,  26,  28,  29  e  30 para  ampla
concorrência,  e os itens  nº 03, 09, 15, 21 e 27  EXCLUSIVOS para ME/EPP/COOP e COTA
EXCLUSIVA para ME/EPP/COOP,  nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto Nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de
2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de
2013, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de
abril  de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n°  8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente,  a Lei  nº
8.666, de 21 de junho de 1993, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, constantes do
Processo Nº. 23147.004788/2020-31.

Data da sessão: 16/11/2020

Horário: 11h

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a eventual
aquisição de equipamentos e materiais de informática para a montagem de espaços makers
nos  Institutos  Federais,  conforme  condições,  quantidades,  exigências  e  estimativas
estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência e
seus  anexos,  facultando-se  ao  licitante  a  participação  em  quantos  itens  forem  de  seu
interesse.
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1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4.  O objeto da presente licitação enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns nos
termos  do artigo  1º  da  Lei  nº  10.520/2002  e  artigo  1º  e  art.  3º  inciso  II  do  Decreto  nº
10.024/2019.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR e PARTICIPANTE

a) Órgão Gerenciador: Instituto Federal do Espírito Santo– Reitoria - UG 158151 Ifes;

b) Órgãos Participantes, quantitativos e locais de entrega, encontram-se definidos no Termo
de Referência e ANEXO II. 

c) O fornecimento, entrega e garantia deverão ser aplicados conforme quantitativos definidos
no Termo de Referência e seus anexos.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão
ou  entidade  da  administração  pública  que  não  tenha  participado  do  certame  licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.2.Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento,  desde  que  este
fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por  órgão  ou  entidade,  a  50  %  (cinquenta  por  cento)  dos  quantitativos  dos  itens  do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes, conforme Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018.

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo de 100%
(cem por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão  gerenciador  e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não
participantes que eventualmente aderirem, conforme Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de
2018.

3.5.  Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento  pelo  fornecedor  das  obrigações  contratualmente  assumidas  e  a  aplicação,
observada  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em  relação  as  suas  próprias  contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador,  o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.

3.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do
prazo  para  efetivação  da  contratação,  respeitado  o  prazo  de  vigência  da  ata,  desde  que
solicitada pelo órgão não participante.

3.8. As  regras  referentes  aos  órgãos  gerenciador  e  participantes,  bem como a  eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.
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4. DO CREDENCIAMENTO

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

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

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

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

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

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta  licitação,  e  que estejam com Credenciamento regular  no  Sistema de
Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,  conforme  disposto  no  art.  9º  da  IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.

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

5.3. A participação nos itens nº 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14,  16, 17, 18, 19,
20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 para ampla concorrência, e os itens nº 03, 09, 15, 21 e 27
EXCLUSIVOS para ME/EPP/COOP e COTA EXCLUSIVA para ME/EPP/COOP, nos termos do
art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

5.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

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

5.4.4.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, em concurso de
credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

5.4.5. cooperativas,  pois  conforme  sumula  281  do  TCU  é  vedado  a  participação  de
cooperativas quando nos serviços a ser executado houver necessidade de subordinação
jurídica  entre  o  obreiro  e  o  contratado,  bem  como  pessoalidade  e  habitualidade,
evidenciando  no  caso  concreto  a  não  possibilidade  da  participação  de  empresas
cooperativas para execução destes objetos;

5.4.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
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5.4.7.  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -  OSCIP,  atuando  nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

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

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

5.5.1.1 a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter
direito  ao  tratamento  favorecido  previsto  na Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,
mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte;

5.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

5.5.3. que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

5.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5.5.6. que não possui,  em sua cadeia produtiva,  empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III
do art. 5º da Constituição Federal;

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

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

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

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

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

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
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6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

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

6.9. Demais exigências conforme previsto no Termo de Referência e seus anexos.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

7.1.1 Valor unitário e total do item;

7.1.2 Marca;

7.1.3 Fabricante; 

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

7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.2.1 Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

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

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

7.2.4 O  licitante  deverá  declarar,  em  campo  próprio  do  sistema  COMPRASNET,  se  o
produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem
de preferência, indicados no Termo de Referência.

7.2.5 Os  licitantes  devem  respeitar  os  preços  máximos  estabelecidos  nas  normas  de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

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

7.2.6 Demais exigências conforme previsto no Termo de Referência e seus anexos.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1  A  abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em  sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
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8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2 A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3 A  não desclassificação da proposta  não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

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

8.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo menor valor unitário do item.

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

8.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos  lances  intermediários  quanto  em  relação  à  proposta  que  cobrir  a  melhor  oferta
encontram-se definidos no ANEXO II ao Edital.

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

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

8.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e,  após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

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

8.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

8.14 Encerrada a  fase  competitiva sem que haja  a  prorrogação automática pelo  sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

8.15 Em  caso  de  falha  no  sistema,  os  lances  em  desacordo  com  os  subitens  anteriores
deverão  ser  desconsiderados  pelo  pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

8.15.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.
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8.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.18  Quando  a  desconexão  do  sistema  eletrônico  para  o  pregoeiro  persistir  por  tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.

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

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

8.21 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto  estrangeiro,  o  critério  de  desempate  será  aplicado  exclusivamente  entre  as
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

8.22 A  ordem  de  apresentação  pelos  licitantes  é  utilizada  como  um  dos  critérios  de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

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

8.22.1.1 por empresas brasileiras; 

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

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

8.23 Persistindo  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema  eletrônico
dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

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

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

9.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada conforme Anexo D
ao Termo de Referência preenchido pelo licitante em relação à sua proposta final.

9.3 A Proposta de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema,
no prazo  de até  02(duas)  horas  contado da solicitação  do Pregoeiro,  com os  respectivos
valores  adequados  ao  lance  vencedor  e  será  analisada  pelo  Pregoeiro  no  momento  da
aceitação do lance vencedor.

9.4  A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Proposta de Preços não
caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem
exigências legais. 

9.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-
A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que: 

9.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

9.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;

9.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

9.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-TCU
– Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.5.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta
de preços ou menor lance que:

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

9.5.4.1.2 apresentar um ou mais valores da Proposta de Preços que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

9.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.7 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente  pela  análise  da  planilha  de  custos,  não  sendo  possível  a  sua  imediata
desclassificação,  será  obrigatória  a  realização  de  diligências  para  aferir  a  legalidade  e
exequibilidade da proposta.

9.8 Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

9.8.1  Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de
diligências, com vista ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.9 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.

9.9.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro. 

9.9.2 Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,  destacam-se  as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

9.10 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

9.11 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Proposta
de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação;

9.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta.  A planilha poderá ser ajustada pelo licitante,  no prazo indicado pelo Pregoeiro,
desde que não haja majoração do preço proposto. 

9.12.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de recolhimento de
impostos  e  contribuições  na  forma  do  Simples  Nacional,  exceto  para  atividades  de
prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006.

9.12.2 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições
referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes;

9.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá  ser  colhida  a  manifestação  escrita  do  setor  requisitante  do  serviço  ou  da  área
especializada no objeto.

9.14 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.15 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

10. DA HABILITAÇÃO 

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

10.1.1 SICAF;

10.1.2 Consulta  consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(http://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

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

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

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

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

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

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

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por
meio  do  SICAF,  nos  documentos  por  ele  abrangidos,  em relação  à  habilitação  jurídica,  à
regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/
MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas
no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebi-
mento das propostas;

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

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

10.3 Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2(duas) horas, sob
pena de inabilitação. 

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

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

10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,  forem emitidos  somente  em
nome da matriz.
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10.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes números
de  documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao  CRF/FGTS,  quando  for  comprovada  a
centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.7 Ressalvado o disposto do item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.

10.8 Habilitação jurídica: 

10.8.1 Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.8.2 Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso
de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

10.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

10.9.2. Prova  de  regularidade  com a  Fazenda  Federal  (Dívida  com  a  União  e  Receita
Federal) e Estadual e Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III,
do art. 29, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;

10.9.3. Certificado  de  Regularidade  do FGTS,  expedido pela  Caixa  Econômica  Federal,
conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;

10.9.4. Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa às
contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social  – INSS (Lei nº
8.212/1991), devidamente atualizada.

10.9.5. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou
municipais, para fins de habilitação na presente licitação, será comprovada mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio
ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10. Qualificação Econômico-Financeira:

10.10.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

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

10.10.2.1 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;

10.10.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
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10.10.3.  comprovação  da  situação  financeira  da  empresa  será  constatada  mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.10.3.1  As  empresas,  cadastradas  ou  não  no  SICAF,  que  apresentarem  resultado
inferior ou igual  a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG),  Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% do
valor do contrato.

10.11. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico-
financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso, poderá ser substituída pela consulta
ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o
disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG
nº 2, de 11.10.10. 

10.11.1. Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.

10.11.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema , o licitante
será  convocado  a  encaminhar,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  documento  válido  que
comprove  o  atendimento  das  exigências  deste  Edital,  sob  pena  de  inabilitação,
ressalvado  o  disposto  quanto  à  comprovação  da  regularidade  fiscal  das  licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

10.11.3. As empresas,  cadastradas  ou não  no  SICAF,  deverão  comprovar,  ainda,  a
QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA,  conforme  abaixo,  comprovando  aptidão  para
fornecimento/prestação dos serviços.

10.12. Qualificação Técnica 

10.12.1. Não será exigida Qualificação técnica . 

10.13. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº.123, de 2006,
estará dispensado:  (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis
do último exercício.

10.13.1. Os  documentos  exigidos  para  habilitação  relacionados  nos  subitens  acima,
deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade
presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro
no sistema eletrônico.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital Pregão Eletrônico  – SRP Nº 32/2020. 
Atualização:  outubro/2019 

Página 12 de 19 
 



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

10.13.3. Também  poderão  ser  consultados  os  sítios  oficiais  emissores  de  certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao
SICAF.

10.13.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através
do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante
será  convocado  a  encaminhar,  no  prazo  de  2  (duas)  horas,  documento  válido  que
comprove  o  atendimento  das  exigências  deste  Edital,  sob  pena  de  inabilitação,
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das
licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme
estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

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

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

10.13.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

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

10.13.10. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  deixar  de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido no Edital.

10.13.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresa de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate  ficto,  previsto  nos  arts.  44  e  45  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

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

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital Pregão Eletrônico  – SRP Nº 32/2020. 
Atualização:  outubro/2019 

Página 13 de 19 
 



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

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

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada em prazo
razoável para tanto, estipulado pelo Pregoeiro no “chat” do sistema eletrônico, e deverá:

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

11.1.2. Conter a descrição detalhada dos itens, contendo o quantitativo, sua especificação
técnica, modelo e fabricante, com valores devidamente ajustados ao lance vencedor, em
conformidade  com  o  modelo  do  anexo  ao  Termo  de  Referência  deste  instrumento
convocatório;

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

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

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

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

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

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

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

12. DOS RECURSOS

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal
de microempresa ou empresa de pequeno porte, concederá o  prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto  é,  indicando  contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende  recorrer  e  por  quais  motivos,  em
campo próprio do sistema.

12.2. Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempestividade  e  a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
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12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,  mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

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

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

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

12.4. Os  autos  do  processo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos  interessados,  no
endereço constante neste Edital, e/ou no link https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

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

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

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

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

13.2.2. A convocação  feita  por  e-mail  dar-se-á  de  acordo com os  dados  contidos  no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1. O objeto  da  licitação será  adjudicado ao licitante  declarado vencedor,  por  ato  do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.

14.2. Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade
competente homologará o procedimento licitatório. 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Será  exigida  garantia  contratual  dos  bens  fornecidos  na  presente  contratação,
complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de
Referência, anexo a este Edital.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
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prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade  para a
assinatura  da  Ata  de  Registro  de  Preços,  a  Administração  poderá  encaminhá-la  para
assinatura,  mediante  correspondência  postal  com  aviso  de  recebimento  (AR)  ou  meio
eletrônico,  para  que  seja  assinada  no  prazo  de  5  (cinco)  dias,  a  contar  da  data  de  seu
recebimento.

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

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

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação  do  certame,  excluído  o  percentual  referente  à  margem  de  preferência,
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente, conforme previsto no Termo de Referência
e seus anexos.

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme
o  caso  (Nota  de  Empenho/Carta  Contrato/Autorização),  sob  pena  de  decair  do  direito  à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para  a  assinatura  do  Termo de  Contrato,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo  para
assinatura,  mediante  correspondência postal  com aviso de recebimento (AR)  ou meio
eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da
data de seu recebimento. 

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

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

17.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

17.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;

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

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses prorrogável conforme previsão  no
instrumento contratual ou no termo de referência. 
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17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Sicaf para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar  com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

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

17.5.2. Na  hipótese  de  irregularidade  do  registro  no  SICAF,  o  contratado  deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

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

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

18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1. O preço é fixo e irreajustável.

18.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de
2013 e alterações.

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

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência, anexo a este edital.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As  obrigações  da  Contratante  e  da  Contratada  são  as  estabelecidas  no  Termo  de
Referência, anexo a este edital.

21. DO PAGAMENTO

21.1.  As  regras acerca  do  pagamento  encontram-se  na  Cláusula  Quinta  do  Termo  de
Contrato, anexo a este edital.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

22.1. As regras acerca das Sanções são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a
este edital.

23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.
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23.1.1. A  apresentação  de  novas  propostas  na  forma  deste  item  não  prejudicará  o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

23.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

23.3. Esta  ordem  de  classificação  dos  licitantes  registrados  deverá  ser  respeitada  nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata
ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/2013.

24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail clc.rt  @ifes.edu.br  ,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Rio Branco, 50 – Bairro Santa Lucia,
Vitória - ES, CEP 29056-255, na Coordenadoria de Protocolo e Arquivo do Ifes-Reitoria.

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

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

24.5. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório  deverão  ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico via internet,  no endereço indicado no
Edital.

24.6.O Pregoeiro responderá os pedidos de esclarecimentos no prazo de 02(dois) dias úteis
contatado  da  data  de  recebimento do pedido,  e  poderá  requisitar  subsídios  formais  aos
responsáveis pela elaboração do ETP, do TR e seus anexos.

24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

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

24.8. As  respostas  às  impugnações  e  os  esclarecimentos  prestados  pelo  Pregoeiro  serão
entranhados nos autos do processo licitatório e serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração, bem como  estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado no https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que  não  alterem  a  substância  das  propostas,  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,
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mediante despacho fundamentado,  registrado em ata e acessível  a todos,  atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

25.6. As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  interpretadas  em  favor  da
ampliação da disputa entre os interessados,  desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e  a  Administração  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

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

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

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.gov.br/compras,
bem como no site do Ifes, em “Licitações e Contratos” > “Licitações”, e também poderão ser
lidos e/ou obtidos no endereço v. Rio Branco, 50, Bairro Santa Lucia, Vitória - ES, CEP: 29056-
255, nos dias úteis, no horário das 10h00 às 17h00, mesmo endereço e período no qual os
autos  do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos  interessados e
disponíveis no link https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/portal.jsf.

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

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II  - Participantes Gerais, quantitativos e valores estimados;
ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preço;
ANEXO IV - Modelo de proposta de preços;
ANEXO V - Termo de recebimento provisório;
ANEXO VI - Termo de recebimento definitivo;
ANEXO VII - Declaração de sustentabilidade ambiental;
ANEXO VIII -  Mapa de Gerenciamento de Riscos;
ANEXO IX – ETP Digital;
ANEXO X -Minuta de Contrato.

Vitória-ES, 03 de novembro de 2020.
Jadir José Pela

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

REITORIA
UASG 158151

1 DO OBJETO

1.1 A  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  (SETEC) por  intermédio  do  Instituto

Federal do Espírito Santo busca a aquisição de equipamentos de informática para a montagem de

espaços  “Maker”  nos Institutos  Federais, conforme  condições,  quantidades  e  exigências

estabelecidas neste instrumento:

REGIÃO GEOGRAFICA DO
BRASIL

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE DE
MEDIDA QUANT

SUL

1 Impressora 3D de pequeno porte UN 32

2 Impressora 3D de médio porte UN 21

3 Caneta 3D UN 123

4 Notebook UN 161

5 Kit Robótica KIT 60

6 Scanner 3D UN 18

SUDESTE

7 Impressora 3D de pequeno porte UN 79

8 Impressora 3D de médio porte UN 46

9 Caneta 3D UN 184

10 Notebook UN 358

11 Kit Robótica UN 113

12 Scanner 3D UN 43

NORTE

13 Impressora 3D de pequeno porte UN 37

14 Impressora 3D de médio porte UN 23

15 Caneta 3D UN 122

16 Notebook UN 189

17 Kit Robótica UN 62

18 Scanner 3D UN 19
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NORDESTE

19 Impressora 3D de pequeno porte UN 60

20 Impressora 3D de médio porte UN 29

21 Caneta 3D UN 204

22 Notebook UN 293

23 Kit Robótica UN 99

24 Scanner 3D UN 28

CENTRO-OESTE

25 Impressora 3D de pequeno porte UN 23

26 Impressora 3D de médio porte UN 15

27 Caneta 3D UN 96

28 Notebook UN 113

29 Kit Robótica UN 41

30 Scanner 3D UN 17

* A divisão por região foi realizada para facilitar a participação de empresas locais no certame.
* A descrição detalhada encontra-se no ENCARTE A (anexo a este Termo de Referência).

1.2 Considerando que a iniciativa de aquisição está dentro de um projeto idealizado pela SETEC,

em concomitância a esta aquisição a própria Secretaria está elaborando edital de credenciamento

dos Ifs onde constará, após o resultado, a quantidade de equipamentos por órgão.

1.3 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada,  esta poderá ser adjudicada ao

vencedor  da cota principal  ou,  diante de sua recusa,  aos licitantes remanescentes,  desde que

pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.4 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá

ocorrer pelo menor preço.

1.5 Será  dada  a  prioridade  de  aquisição  aos  produtos  das  cotas  reservadas  quando  forem

adjudicados  aos  licitantes  qualificados  como  microempresas  ou  empresas  de  pequeno  porte,
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ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as

condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º

do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.6  DEVERÁ SER INFORMADO AOS FORNECEDORES INTERESSADOS QUE O INSTITUTO FEDERAL

DO  ESPÍRITO  SANTO  REALIZARÁ  REGISTRO  DE  PREÇOS.  AS  QUANTIDADES  EXPOSTAS  NESTE

TERMO  DE  REFERÊNCIA  SÃO  APENAS  ESTIMADAS,  NÃO  TRAZENDO  OBRIGATORIEDADE  DE

CONTRATAÇÃO.

2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 A SETEC com o objetivo de fomentar a implantação de Espaços Makers, junto dos Ifs,  levantou

através  de  uma  equipe  de  planejamento,  diversos  itens,  inclusive  de  informática  para  a

implantação de laboratórios makers dentro dos Institutos Federais.

2.2 O Instituto Federal do Espírito Santo está dando o suporte técnico e administrativo para que a

SETEC obtenha êxito na aquisição de equipamentos e insumos para a formação de kits para os

espaços makers.

2.3 A  criação  dos  Espaços  maker  proporcionarão  uma  diversidade  de  possibilidades  de

aprendizagem, como a criação de objetos enriquecidos por tecnologia. Possibilitará tornar o aluno

fluente em diferentes técnicas construtivas. Facilitando o trabalho colaborativo. Expondo o aluno

a tomar decisões e a escolher, e aumentando o engajamento dos estudantes. O resgate pelo gosto

em  aprender  e  estar  na  escola  é  talvez  o  maior  ganho  não  mensurável  que  o  maker  pode

proporcionar à educação. 

3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 A descrição completa dos requisitos obrigatórios na contratação consta no “Encarte A” deste

Termo de referência.
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4 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1 Declaramos que o objeto constante neste Termo de Referência, trata-se de bem comum a ser

contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, com fulcro no art.

4º-G da Lei nº 13.979/20.

5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota

de Empenho, em remessa   (única ou parcelada)  , em qualquer Reitoria, Centro de Referência, Polo  

ou Campus de Instituto Federal da Região na qual o fornecedor ofertou proposta. 

5.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo

acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior  verificação  de  sua

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

5.3 Os  bens  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo  com  as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no

prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da

aplicação das penalidades.

5.4 Os  bens  serão  recebidos  definitivamente  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  contados  do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitação mediante termo circunstanciado.

5.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida dentro do

prazo fixado,  reputar-se-á como realizada,  consumando-se o recebimento definitivo no dia do

esgotamento do prazo.

5.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 São obrigações da Contratante:

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos

provisoriamente com as  especificações  constantes do Edital  e  da proposta,  para fins  de

aceitação e recebimento definitivo;

Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  Contratada,  através  de

comissão/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como

por  qualquer  dano  causado  a  terceiros  em decorrência  de  ato  da  Contratada,  de  seus

empregados, prepostos ou subordinados.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 A  Contratada  deve  cumprir  todas  as  obrigações  constantes  no  Edital,  seus  anexos  e  sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,

na  qual  constarão as  indicações  referentes  a:  marca,  fabricante,  modelo,  procedência  e
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prazo de garantia ou validade;

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e

da relação da rede de assistência técnica autorizada;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos

12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,

o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a

devida comprovação;

Manter,  durante  toda  a  execução  do contrato,  em compatibilidade  com as  obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8 DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

9 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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

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

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

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

continuidade do contrato.
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10 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar

e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas

com  a  execução  e  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  de  falhas  ou  defeitos

observados.

10.2 O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil

reais)  será  confiado  a  uma  comissão  de,  no  mínimo,  3  (três)  membros,  designados  pela

autoridade competente.

10.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda que resultante de imperfeições

técnicas ou vícios redibitórios,  e,  na ocorrência desta,  não implica em corresponsabilidade da

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

1993.

10.4 O  representante  da  Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências

relacionadas com a execução do contrato,  indicando dia,  mês e ano,  bem como o nome dos

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para

as providências cabíveis.

11 DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência

e conta-corrente indicados pelo contratado.

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



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

REITORIA
UASG 158151

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

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº

8.666, de 1993.

11.3 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão

contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.4 A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada da  comprovação da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação

mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5  Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor  contratado,

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26

de abril de 2018.

11.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,

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

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência,  o pagamento ficará

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.  Nesta hipótese, o prazo

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando

qualquer ônus para a Contratante.

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

para pagamento. 

11.8 Antes de cada pagamento à contratada,  será realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

11.9 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize



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

REITORIA
UASG 158151

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,

por igual período, a critério da contratante.

11.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá

realizar  consulta  ao  SICAF  para  identificar  possível  suspensão  temporária  de  participação em

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como

ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3,

de 26 de abril de 2018.

11.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à

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

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus

créditos.

11.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

contratual  nos  autos  do  processo  administrativo  correspondente,  assegurada  à  contratada  a

ampla defesa. 

11.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao

SICAF.

11.14 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

11.15 Além do disposto acima, poderá a autoridade competente, na forma do art. 4º-F da Lei nº

13.979/20, dispensar a apresentação de documentação de regularidade fiscal ou trabalhista (salvo

a comprobatória de regularidade com a Seguridade Social), de forma excepcional e justificada, no
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caso de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviços.

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

11.17 A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei

Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e

contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No entanto,  o  pagamento ficará  condicionado à

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

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

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

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

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

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

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

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

                                                            365

12 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pois o pagamento está diretamente
relacionado a entrega dos bens.

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
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 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

Comportar-se de modo inidôneo;

Cometer fraude fiscal.

13.2  Pela inexecução  total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:

Advertência,  por  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretem  prejuízos

significativos para a Contratante;

Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto;

Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou  unidade

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de

até dois anos; 

 Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

Ddeclaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria  autoridade que aplicou a penalidade,  que será concedida

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
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13.3 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista  também é aplicável em quaisquer

das hipóteses previstas como infração administrativa deste Termo de Referência.

13.4  As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente

com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.5 Também ficam sujeitas  às  penalidades do art.  87,  III  e  IV  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  as

empresas ou profissionais que:

Tenham sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio  dolosos,  fraude  fiscal  no

recolhimento de quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

13.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.7 Não  correrão  os  prazos  processuais  em  desfavor  da  CONTRATADA  em  processo

administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto perdurar o estado de calamidade

de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, nos termos do art. 6º-C da Lei nº 13.979/20.

13.8 As  multas  devidas  e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos  valores  a

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o

caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

13.9 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta)

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo



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

REITORIA
UASG 158151

419 do Código Civil.

13.11 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.

13.12 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração

administrativa  tipificada  pela  Lei  nº  12.846,  de  1º  de  agosto  de  2013,  como  ato  lesivo  à

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com

despacho fundamentado,  para ciência e decisão sobre a eventual  instauração de investigação

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

13.13 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato

lesivo à Administração Pública nacional  ou estrangeira nos termos da Lei  nº 12.846, de 1º de

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.14 O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação

de agente público. 

13.15 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1 Os preços estimados foram apurados em pesquisa com preços praticados em órgãos públicos

e sites especializados.

14.2 A relação dos valores unitários, por Item, encontram-se no ENCARTE B do presente Termo de

Referência.
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ENCARTE A

DESCRIÇÃO DETALHADA VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO

Impressora 3D de pequeno porte.
 Impressora entregue totalmente montada
 Espessura de camada (Resolução): 0,01 mm – 0,4mm
 Resolução mínima: ±0.10~0.20mm
 Material do Filamento de Impressão: PLA(Poliácido Láctico) – 
Plástico biodegradável
 Diâmetro do filamento: 1,75 mm
 Diâmetro do bico extrusor: 0,4 mm
 Tecnologia: FFF (Fabricação por filamento fundido) Prototipagem 3D 
com deposição de material extrudado
 Cabeça da impressão: Extrusor único
 Deslocamento por guia linear nos três eixos.
 Área de impressão mínima: 10x14x12 cm (Largura Profundidade 
Altura x,y,z)
 Conectividade: Porta e cabo USB
 Alimentação 110/220v
 Garantia mínima: 01 ano

R$ 5.187,30

Impressora 3D de médio porte.
 Gabinete fechado sendo parte integrante da estrutura do 
equipamento;
 Módulo de LCD integrado;
 Nivelamento automático da base ou base com elevação;
 Entrada para cartão de memória.;
 Sensor de detecção de final de filamento;
 Extrusora única;
 Mesa Aquecida;

R$ 6.665,63
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 Área de impressão útil: 240 mm x 240 mm x 300 mm;
 Filamento de 1.75mm;
 Velocidade máxima de impressão de 150 mm/s;
 Conexão com computador através de interface USB;
 Materiais de impressão: ABS, PLA, e PETG;
 Alimentação bivolt (automática, sem chave de alteração de 
voltagem);
 Manual em português do Brasil;
 CD com software de instalação ou mídia digital no site do fabricante;
 Garantia mínima: 1 ano

Caneta 3D.
2 Filamentos 
9 Níveis De Velocidade 
Compatível com filamentos ABS e PLA
Filamento com diâmetro de 1.75mm 
Retração do filamento automático 
Voltagem: 5V
Conexão: USB

R$ 331,68

Notebook.
Processador:
8 MB de cache e pertencente a geração mais recente disponibilizada pela 
fabricante
(não serão aceitos processadores descontinuados);
A frequência base do processador de 1,8 Ghz;
O processador deve possuir 4 núcleos físicos e 6 lógicos (ou Threads);
O Thermal Design Power (TDP) de 45 W ou o mais baixo possível;
O processador deve dar suporte à criptografia AES;
A velocidade de operação máxima do processador (Turbo) acima de 3,0Ghz, 
sem o uso de overclock;
Deve conter instruções SSE4.0 ou superior, instrução de virtualização e AES;
Litografia de 14nm (nanômetros);
O processador deve operar dentro das especificações originais de seu 
fabricante;

R$ 7.316,33
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Memória:
 16 GB frequência mínima de 2400Mhz;
 Se houver dois ou mais pentes conectados ao equipamento, os 

mesmos devem ser homologados pelo fabricante do equipamento e 
devem estar de forma que a tecnologia dual channel seja ativada;

HD:
 Espaço de armazenamento de 240 GB; 
 O HD deve ser do tipo SSD ou M.2;

Bios/UEFI:
 A interface de configuração deve possuir opção padrão de exibição 

no idioma Português do Brasil ou Inglês, compatível com o UEFI 2.5;
 Deve suportar a tecnologia ACPI e ter a versão mais atualizada da 

BIOS/UEFI;
 Deverá possuir campo para inserção de número de patrimônio do 

microcomputador pessoal (com no mínimo dez dígitos), sendo 
possível a leitura deste pelo módulo de inventário que integra o 
System Center Configuration Manager 2012;

 Implementação em flash memory, atualizável diretamente pelo 
microcomputador pessoal, com senhas separadas para acesso do 
usuário comum e do administrador do equipamento, proteção 
integrada contra vírus de boot, alerta de troca ou remoção de 
memória e, suportando o registro de número de série do 
equipamento, podendo estes números serem lidos remotamente via
comandos DMI 2.0 ou superior;

 O BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do 
BIOS para execução com capacidade de executar teste de 
processador, memória RAM, saúde do disco rígido ou SSD, interface 
de rede, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro deverá 
ser o suficiente para abertura de chamado em Garantia;

Placa-Mãe:
 Ativação remota do microcomputador pessoal pela rede (Wake on 

Lan), com suporte total à BIOS/UEFI e ser autossuficiente nos 
requisitos para tal;

 Ativação remota do computador pela rede (Wake on Lan), com 
suporte total à BIOS/UEFI e ser autossuficiente nos requisitos para 
tal;
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 Deverá suportar boot por pendrive, rede (PXE), HD e CD/DVD;
 Deve possuir, no mínimo 1 (um) slot M.2 compatível com disco SSD, 

sem uso de placa de expansão;
 O notebook deve ter no mínimo 2 portas USB compatível com a 

tecnologia USB 3.1 e uma porta adicional energizada, que permite 
recarga mesmo com o equipamento desligado;

Placa de Vídeo:
 Dedicada (sem compartilhamento com a memória principal) deve 

suportar a resolução máxima de 1920x1080@60Hz pela conexão 
HDMI ou DisplayPort;

 Atual, com memória de 2GB GDDR5 e interface de 64 btis;
 Deve ser capaz de suportar a utilização de 2 telas;
 Ser compatível com DirectX 12, com OpenGL 4.4, OpenCL, Cuda ou 

ATI Stream; 
Performance:

 Deverá atingir índice de, no mínimo, 8.750 pontos para o 
desempenho, tendo como referência a base de dados Passmark CPU 
Mark disponível no site 
https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php.

Tela:
 14” polegadas de diagonal e suportar uma resolução nativa HD 

( 1920x1080 pixels); 
 Possuir uma proporção mínima de 16:9;
 Tela 100% plana de LED;
 Tratamento antirreflexivo na tela ou anti-glare;
 Controle de brilho regulável através de teclas funcionais do teclado;

Conexões:
 É obrigatório ter ao menos uma porta DisplayPort ou HDMI 1.4, sem 

uso de adaptadores;
 Caso o notebook apresente porta somente DisplayPort e nenhuma 

HDMI, deverá acompanhar adaptador de DisplayPort para HDMI;
 Pelo menos 1 (uma) porta VGA (compatibilidade com projetores e 

monitores angos). Caso não tenha porta VGA, é aceito adaptadores 
de acordo com o tipo de porta disponível no equipamento: USB-C 
para VGA, HDMI para VGA ou DisplayPort para VGA;
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Ethernet:
 A placa de rede integrada deve ser do padrão Gigabit Ethernet;
 Placa de rede (porta RJ45 fêmea) on board capaz de negociar 

automaticamente as velocidades 10/100/1000 Mbps;
 Suporte a 802.1q;

Wireless:
 Interface de rede Wireless (sem fio) atualizada, suportando o padrão

IEEE 802.11 ax;
 A placa de rede sem fio deve suportar trabalhar nas frequências 

2,4Ghz e 5Ghz, homologado pela Anatel, possuindo respectivo selo 
de homologação;

 Suportar as tecnologias de criptografia WPA2 Personal e Enterprise, 
bem como

 autenticação 802.1x;
 A placa de rede sem fio deve ser integrada no equipamento, sem 

quaisquer adaptadores;
Multimídia:

 O notebook deverá ter, no mínimo, 1 (um) microfone e 1 (um) alto-
falante integrado ao equipamento, conectado diretamente à 
controladora de som do próprio microcomputador pessoal. Sem 
adaptações; 

 Webcam integrada na parte superior central da tela e resolução de 
720p HighDefinion (HD); 

Teclado:
 Teclado padrão português brasileiro ABNT-2 com as teclas vírgula, 

crase, acento circunflexo, agudo, l (pipe) e o cê-cedilha; 
 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não 

podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 
Mouse:

 O equipamento deve vir acompanhado de mouse de 1000 DPI;
 Com fio;
 O mouse deve ser do tipo óptico ambidestro, não podendo ser do 

tipo mini;
 Botão central próprio para rolagem (scroll);
 Deve ser da mesma fabricante que o Notebook ou projetado 
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especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não 
sendo aceito mouse de livre comercialização; 

Alimentação:
 Adaptador externo para corrente alternada de no mínimo 65 W, 100 

a 240 VAC automático, com função para carregar a(s) bateria(s) 
operacional (is) e respectivo cabo de força com os pinos fase e 
neutro; 

 Conector (plug) do cabo de alimentação com 3 pinos, padrão 
NBR14136; 

 A bateria deve ser do mesmo fabricante do equipamento principal; 
 Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou 

equivalente; 
Sistema Operacional:

 Deverão ser fornecidas as seguintes licenças de uso de software para
cada notebook pessoal: Sistema Operacional Microsoft Windows 10 
Pro 64bits ou mais recente, em português, com a devida licença de 
uso, também em português; O Sistema Operacional disponibilizado 
deve conter o recurso de ingressão no domínio. 

Maleta:
 Maleta ou mochila do mesmo fabricante do equipamento para 

acondicionamento do notebook e seus acessórios; 
Geral:

 O equipamento deverá ter certificado EPEAT 2018 (sua última versão
lançada em 2019) ou possuir certificação de sustentabilidade 
equivalente devidamente comprovada. Caso o equipamento seja 
certificado EPEAT, a comprovação será por meio de consulta ao site 
https://epeat.net;

 Segurança da BIOS: Desenvolvida de acordo com o padrão se 
segurança NIST 800- 147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a 
integridade da BIOS;

 Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, 
desenvolvida em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou 
ISO/IEC 27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nativa da BIOS, 
deverá ser oficialmente homologada pelo Fabricante do 
equipamento;



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

REITORIA
UASG 158151

 A garantia de funcionamento será pelo período de 60 (sessenta) 
meses para todo equipamento, contada a partir do recebimento 
definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de 
garantia adicional oferecida pelo fabricante;

 Deverá ser fornecida toda a documentação do notebook on-line;
 Deve ser disponibilizado as mídias (físicas ou digitais) para instalação

e recuperação (off-line) do sistema operacional, office e drivers;
 Os drivers para o pleno funcionamento de todo equipamento devem

estar disponíveis no próprio site da fabricante. Não sendo aceito 
disponibilizações em sites de terceiros ou por URL específicas;

 Peso do notebook de, no máximo, 1,8 Kg, incluindo a bateria;
 Deve ser de modelo corporativo, atual, em linha de produção dos 

fabricantes e do tipo Notebook, devidamente comprovado pelo 
fabricante;

 O notebook deve funcionar ligado somente à energia e somente à 
bateria;

 A bateria deve ser de íons de lítio, com 3 células e 45Whr;
 A bateria deve ter autonomia para 6 horas de uso em desempenho 

geral padrão de fábrica (médio) ou alto;
 Para esse item não será considerado configurações com 

desempenho mínimo ou em economia de energia;
 A garantia deve ser a mesma para todo o equipamento e acessórios 

fornecidos;
 A abertura do equipamento poderá ser realizada pelos próprios 

técnicos do IFES, sem necessidade de autorização prévia e sem 
perda da garantia;

 O fabricante do equipamento deverá informar as assistências 
técnicas credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia 
nos Estados da Região ao qual apresenta a proposta;

 O documento deve estar incluso na proposta técnica;
 O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para 

abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter 
registros dos mesmos constando a descrição do problema;

Certificação:
 O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows 
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Catalog. A comprovação da compatibilidade será efetuada pela 
apresentação do documento Hardware Compatibility Test Report 
emitido especificamente para o modelo no sistema operacional pré-
instalado; 

 O equipamento deve ser comprovadamente aderente à portaria 
170/2012 do INMETRO no que se refere a segurança para o usuário 
e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de 
energia. Será aceita a comprovação dos requisitos da portaria 
170/2012 do INMETRO por intermédio da certificação EPEAT; 

 Comprovação de baixo nível de ruído conforme ISO 9296 ou 
equivalente; 

 O equipamento deverá ter certificado da Energy Star 
hp://www.energystar.gov/producinder/product/cerfied-computers/r
esults ou possuir certificação nacional similar; 

 Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser 
compatíveis com o sistema operacional Windows 10 64 bit; 

 Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management 
Interface) ou superior da DMTF (Desktop Management Task Force), 
comprovado através de documentação do fabricante do 
equipamento; 

 Comprovação de que nenhum dos equipamentos fornecidos contêm
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), 
éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restricon of Certain Hazardous 
Substances); 

 Todas as comprovações e/ou certificações mencionadas neste Termo
de Referência poderão ser realizadas através de certificações 
nacionais ou internacionais equivalentes emitidas por organismos 
acreditados pelo INMETRO; 

Outros:
 O equipamento (notebook, mouse, fonte e demais componentes) 

obrigatoriamente deverá estar padronizado na cor preta, cinza ou 
preta/cinza

 O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha 
corporativa, não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso 
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doméstico;
 Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou 

seja, todos os componentes externos e internos de mesmos 
modelos e marcas;

 Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes;
 Os notebooks deverão possuir um conector de encaixe para o kit de 

segurança do tipo kensington sem adaptações, bem como vir 
acompanhado dos mesmos;

 Modelos de referência: Lenovo Thinkpad E14_Spec / DELL Latitude 
514 e HP Probook 440 G7.

Kit Robótica:
 2 servos motores interativos grandes;
 Servo motor interativo pequeno;
 2 sensores de toque;
 Sensor de luminosidade com distinção de até 8 cores distintas e o 

estado monocromático;
 Sensor ultrassônico;
 Sensor giroscópico;
 Módulo principal com processador ARM9 de 300MHz baseado em 

sistema operacional Linux, memória RAM de no mínimo 64MB + 
16MB de memória Flash com possibilidade de expansão de até 32GB
via entrada micro-SD e porta USB;

 Display com resolução de 178 x 128 pixels;
 4 portas de entrada e 4 portas de saída;
 Conexão via Bluetooth ou porta USB;
 Bateria recarregável compatível com o kit (com carregador)
 Pelo menos 540 peças de encaixes para construção dinâmica.
 Modelo utilizado como referência: LEGO MINDSTORMS EV3 45544

R$ 4.266,00

Scanner 3D:
 Modo de Escaneamento Fixo: Fixo e automático;
 Modo de alinhamento: Alinhamento através da geometria da peça 

(detalhes complexos) ou manual e alinhamento utilizando a mesa 
rotativa ou manual;

 Precisão de uma única tomada: ≤ 0.1 mm;

R$ 20.486,84
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 Volume mínimo para escaneamento: 30 x 30 x 30 mm;
 Volume máximo para escaneamento: 700 x 700 x 700 mm 

(Escaneamento fixo) /200 x 200 x 200 mm (Escaneamento 
automático);

 Alcance de uma única captura: 200 x 150 mm;
 Velocidade de escaneamento: < 8 s (Escaneamento fixo) / < 2 mins; 

(Escaneamento automático);
 Distância entre os pontos: 0.17 mm ~ 0.2 mm;
 Escaneamento de textura: Sim;
 Formatos para exportação: OBJ, STL, ASC, PLY;
 Resolução da câmera: 1.3 Mega Pixels;
 Fonte de luz: Luz branca (LED);
 Distância de trabalho: 290 ~ 480 mm;
 Sistemas operacionais  compatíveis: Win 7, Win 8, Win 10, 64 bit;
 Peso aproximado do Scanner sem embalagem: 2.5 Kg;
 Peso aproximado do Scanner com embalagem: 4.9 Kg;
 Dimensões aproximadas: 570 x 210 x 210 mm;
 Tensão: bivolt;
 Fonte de energia: 50 W;
 Tensão de entrada: DC: 12 v, 3.33 A;
 Mesa de calibração: Padrão;
 Mesa rotativa: Padrão;
 Capacidade da mesa rotativa: 5 Kg;
 Acompanha: Mesa rotativa para automatizar as digitalizações;
 Inclui captação de textura (cor);
 Software incluso para captura da digitalização;
 Painel de Calibração;
 fonte de alimentação bivolt automática;
 Todos os cabos necessários;
 Manual do usuário em Português.
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E/EPP
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1 IMPRESSORA 3D PEQ. PORTE Unid. 4 7 7 3 4 7 NÃO 32

2 IMPRESSORA 3D MÉDIO PORTE Unid. 3 3 3 3 4 5 SIM 21

3 CANETA 3D Unid. 16 23 23 17 23 21 SIM 123

4 NOTEBOOKS Unid. 22 30 30 26 26 27 SIM 161

5 KIT ROBÓTICA Unid. 7 11 11 5 15 11 SIM 60

6 SCANNER 3D Unid. 3 3 3 3 3 3 NÃO 18

SUDESTE

7 IMPRESSORA 3D PEQ. PORTE Unid. 4 3 2 30 7 6 4 7 2 7 7 NÃO 79

8 IMPRESSORA 3D MÉDIO PORTE Unid. 6 1 3 15 3 2 3 3 4 3 3 SIM 46

9 CANETA 3D Unid. 22 10 6 45 16 10 9 23 4 23 16 SIM 184

10 NOTEBOOKS Unid. 20 10 22 115 30 24 28 30 30 25 24 SIM 358

11 KIT ROBÓTICA Unid. 9 5 2 45 6 6 3 11 12 6 8 SIM 113

12 SCANNER 3D Unid. 3 1 3 15 3 3 3 3 3 3 3 NÃO 43

NORTE

13 IMPRESSORA 3D PEQ. PORTE Unid. 7 7 3 6 3 4 7 NÃO 37

14 IMPRESSORA 3D MÉDIO PORTE Unid. 3 4 3 3 5 2 3 SIM 23

15 CANETA 3D Unid. 23 22 6 18 23 13 17 SIM 122

16 NOTEBOOKS Unid. 30 26 27 26 30 20 30 SIM 189

17 KIT ROBÓTICA LEGO Unid. 11 15 5 9 6 6 10 SIM 62

18 SCANNER 3D Unid. 3 3 2 3 3 2 3 NÃO 19

NORDESTE

19 IMPRESSORA 3D PEQ. PORTE Unid. 4 7 7 7 1 7 6 7 7 7 NÃO 60

20 IMPRESSORA 3D MÉDIO PORTE Unid. 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SIM 29

21 CANETA 3D Unid. 13 18 23 23 23 23 17 23 18 23 SIM 204

22 NOTEBOOKS Unid. 24 30 30 30 30 30 31 30 28 30 SIM 293

23 KIT ROBÓTICA LEGO Unid. 8 8 6 11 11 11 11 11 11 11 SIM 99

24 SCANNER 3D Unid. 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 NÃO 28

25 IMPRESSORA 3D PEQ. PORTE Unid. 2 7 7 7 0 NÃO 23

26 IMPRESSORA 3D MÉDIO PORTE Unid. 3 4 5 3 0 SIM 15

27 CANETA 3D Unid. 11 23 18 23 21 SIM 96

28 NOTEBOOKS Unid. 21 25 17 30 20 SIM 113

29 KIT ROBÓTICA LEGO Unid. 4 14 10 11 2 SIM 41

30 SCANNER 3D Unid. 3 4 4 3 3 NÃO 17

ITEM

Total de 
Itens

CENTR0-
OESTE

REG
i ÃO
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ANEXO III

PREGÃO SRP Nº XX/2020.
(Processo Administrativo Nº XXXXXXXXXXXXXX)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º .........

O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ......, na
cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº .....,  neste ato representado(a) pelo(a) ...... ( cargo e
nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 20XX, publicada no ....... de ..... de ....... de .....,
inscrito(a)  no  CPF  sob  o  nº  .............portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  .......,  considerando  o
julgamento  da  licitação  na modalidade de pregão,  na  forma  eletrônica,  para  REGISTRO DE PREÇOS
nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo nº ........, RESOLVE registrar os
preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s)
alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se
as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, do Decreto nº
10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no Decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual fornecimento de ........ ,
especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão
nº  ........../20...,  que  é  parte  integrante  desta  Ata,  assim  como  a  proposta  vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.O  preço  registrado,  as  especificações  do  objeto  e  as  demais  condições  ofertadas  na(s)
proposta(s) são as que seguem: 

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade de
Medida Quant. Valor

Unitário Valor Total

1

2

3

TOTAL GERA R$ …………………………………………………………....

PáginaI  1
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Ifes – Instituto Federal do Espírito Santo – UASG: 158151.

DEMANDA-ÓRGÃO GERENCIADOR IFES - REITORIA – UASG 158151
Local de entrega:  Avenida Rio Branco, nº 30, Bairro Santa Lúcia

Vitória/ES – CEP: 29056-264
Telefone: (27) 3357-7500 

Responsável: xxxxxx
Item Descrição Unidade de

medida
Quantidade Valor unitário Valor total

xx Ixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx R$ xxxxxxx R$ xxxxxxxxxx

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

DEMANDA-ÓRGÃO PARTICIPANTE IFxx – xx xxxxxxxx – UASG xxxxxxx
Local de entrega:  xxxxxxxx

xxxxx/ES – CEP: xxxx
Telefone: (xx) xxxx-xxx

Responsável: xxxxx
Item Descrição Unidade de

medida
Quantidade Valor unitário Valor total

xx Ixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx R$ xxxxxxx R$ xxxxxxxxxx

ÓRGÃO PARTICIPANTE IFxx – xxx xxxxxxxx – UASG xxxxxxx
Local de entrega:  xxxxxxxx

xxxxx/ES – CEP: xxxx
Telefone: (xx) xxxx-xxx

Responsável:
Item Descrição Unidade de

medida
Quantidade Valor unitário Valor total

xx Ixxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx R$ xxxxxxx R$ xxxxxxxxxx

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou

entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas,
no  que couberem,  as  condições  e  as  regras  estabelecidas  na Lei  nº  8.666,  de  1993 e  no
Decreto nº 7.892, de 2013 e alterações.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões
feitas  por  órgãos  ou  entidades  de  outras  esferas  federativas,  fica  condicionada  à
realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de
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preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a
administração  pública  federal  da  utilização  da  ata  de  registro  de  preços,  conforme
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério da Economia.

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o  órgão  gerenciador  e  órgãos
participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão  ou  entidade,  a  cinquenta  por  cento  dos  quantitativos  dos  itens  do  instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo de 100%(cem
por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se  de  item  exclusivo  para  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão gerenciador
somente  autorizará  a  adesão  caso o  valor  da  contratação  pretendida  pelo  aderente,
somado  aos  valores  das  contratações  já  previstas  para  o  órgão  gerenciador  e
participantes  ou já  destinadas  à  aderentes  anteriores,  não  ultrapasse  o  limite  de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

4.5. Ao  órgão  não  participante  que  aderir  à  ata  competem  os  atos  relativos  à  cobrança  do
cumprimento  pelo  fornecedor  das  obrigações  contratualmente  assumidas  e  a  aplicação,
observada  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em  relação  as  suas  próprias  contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após  a  autorização  do  órgão  gerenciador,  o  órgão  não  participante  deverá  efetivar  a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro
de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da homologação do pregão,
não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores
a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  do  objeto  registrado,  cabendo  à
Administração promover as negociações junto ao(s)fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
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6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade
dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar  os  demais  fornecedores  para  assegurar  igual  oportunidade  de
negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta
ata  de  registro  de  preços,  adotando  as  medidas  cabíveis  para  obtenção  da  contratação  mais
vantajosa.

6.7.O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar  reduzir  o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer  sanção  administrativa  cujo  efeito  torne-o  proibido  de  celebrar  contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2. 6.7.3 e 6.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.9.O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1.O  descumprimento  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ensejará  aplicação  das  penalidades
estabelecidas no Edital.

7.2. É  da  competência  do  órgão  gerenciador  a  aplicação  das  penalidades  decorrentes  do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013) e alterações, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a
aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013 e alterações).
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7.3.O  órgão  participante  deverá  comunicar  ao  órgão  gerenciador  qualquer  das  ocorrências
previstas  no  art.  20  do  Decreto  nº  7.892/2013,  dada  a  necessidade  de  instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto,  as  obrigações  da  Administração  e  do  fornecedor  registrado,  penalidades  e  demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2. É  vedado  efetuar  acréscimos  nos  quantitativos  fixados  nesta  ata  de  registro  de  preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º
do Decreto nº 7.892/13.

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação
dos itens nas seguintes hipóteses.

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos
definidos no certame; ou

8.3.2. contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o
menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.4. A ata  de  realização  da  sessão  pública  do  pregão,  contendo  a  relação  dos  licitantes  que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013
e suas alterações.

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

Vitória – ES, xx de xxxxxxxde 2020.

______________________________
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

xxxxxxxxxxxx

_________________________________
EMPRESA

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

Edital de Pregão Eletrônico SRP Nº  XX/20xx

Ao Instttto Federal do Espirito Santo – Ifes

Prezados Senhores,

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

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL R$

01 XXXXXXXX XXX R$ XX

02 XXXXXXXX

TOTAL GERAL ………………………………………….R$………………...

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

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

Declaramos qte estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e sets
Anexos,  bem  como  aceitamos  todas  as  obrigações  e  responsabilidades  especifcadas  no  Termo  de
Referência.

Declaramos qte nos preços cotados estão incltídas todas as despesas qte, direta ot indiretamente,
fazem  parte  do  presente  objeto,  tais  como  gastos  da  empresa  com  stporte  técnico  e  administratvo,
impostos, gastos com transportes, segtros ot qtaisqter ottros qte possam incidir sobre os ctstos dos
serviços,  sem  qtaisqter  acréscimos  em virttde  de  expectatva  infacionária  e  dedtzidos  os  descontos
eventtalmente concedidos.

Caso  nos  seja  adjtdicado  o  objeto  da  licitação,  comprometemo-nos  a  entregá-lo  no  prazo
determinado  no  doctmento  de  convocação;  assim,  após  ctmpridas  nossas  obrigações,  e  para  fns  de
posterior pagamento, fornecemos os segtintes dados:

Dados da Empresa:

Razão Social:

CNPJ/MF:

Endereço Completo:

Tel./Fax:



E-mail:

Dados Bancários:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinattra do Contrato:

Nome:

Endereço completo:

RG/Órgão Expedidor e CPF/MF:

Cargo/Ftnção:

Nattralidade:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Dados da Testemtnha da Assinattra do Contrato:

Nome:

RG/Órgão Expedidor e CPF/MF:  
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem
como  demonstrar  a  viabilidade  técnica  e  econômica  das  soluções  identificadas,
fornecendo  as  informações  necessárias  para  subsidiar  o  respectivo  processo  de
contratação.
Referência: Art. 11 da IN SGD/ME nº 1/2019.

1 – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

Identificação das necessidades de negócio

1 Aquisição de equipamentos de informática para a montagem de espaços “Maker”
nos Institutos Federais.

Identificação das necessidades tecnológicas

1 Impressora 3D de pequeno porte.

2 Impressora 3D de médio porte.

3 Caneta 3D.

4 Notebook.

5 Kit Robótica.

6 Scanner 3D.

Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

1 Suporte e Garantia (Itens 1, 2, 3, 5 e 6)

1.1 Os itens  1, 2, 3, 5, 6 e 7 deverão ser fornecidos com garantia contra defeitos de
fabricação pelo período mínimo de 12 (doze) meses.

2 Suporte e Garantia (Item 4)

2.1 O item 4 deverá possuir garantia de funcionamento pelo período de 48 (quarenta e
oito)  meses,  on-site,  e  12  (doze)  meses  para  a  bateria,  contada  a  partir  do
recebimento  definitivo  do  equipamento,  sem  prejuízo  de  qualquer  política  de
garantia adicional oferecida pelo fabricante.
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2 – ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS 

Considerando  o  modelo  de  proposta  apresentado  pela  SETEC,  para  aquisição  de
equipamentos, visando a implantação de espaços “Maker” na Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, foram modelados dois tipos de “Kits Maker”, para
disponibilização aos Institutos Federais,  sendo estes compostos pelos seguintes itens e
quantitativos:

KIT MAKER – TIPO I

ITEM QUANTIDADE

Impressora 3D, porte pequeno. 1

Impressora 3D, porte médio. 1

Caneta 3D. 3

Notebook. 10

Kit Robótica. 1

Scanner 3D. 1

KIT MAKER – TIPO II

ITEM QUANTIDADE

Impressora 3D, porte pequeno. 3

Impressora 3D, porte médio. 1

Caneta 3D. 10

Notebook. 10

Kit Robótica. 5

Scanner 3D. 1
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Estruturados os  tipos de Kits,  a  SETEC realizou edital  de  credenciamento,  onde foram
aprovados  os  quantitativos  de  kits  para  cada  um  dos  Institutos,  culminando  no
quantitativo total, por item, de:

ITEM QUANTIDADE TOTAL

Impressora 3D, porte pequeno. 206

Impressora 3D, porte médio. 122

Caneta 3D. 693

Notebook. 1023

Kit Robótica. 344

Scanner 3D. 113
* A RELAÇÃO DE INSTITUTOS FEDERAIS CONTEMPLADOS PELA AQUISIÇÃO ENCONTRA-SE PRESENTE NO
ADENDO I DESTE ETP.
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3 – ANÁLISE DE SOLUÇÕES

3.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES

Id Descrições das soluções

1

Impressora 3D de pequeno porte.
• Impressora entregue totalmente montada
• Espessura de camada (Resolução): 0,05 mm – 0,4mm
• Resolução mínima: ±0.10~0.20mm
• Material do Filamento de Impressão: PLA(Poliácido Láctico) – Plástico 

biodegradável
• Diâmetro do filamento: 1,75 mm
• Diâmetro do bico extrusor: 0,4 mm
• Tecnologia: FFF (Fabricação por filamento fundido) Prototipagem 3D com 

deposição de material extrudado
• Cabeça da impressão: Extrusor único
• Deslocamento de guia de cabeça por guia linear
• Área de impressão mínima: 14x14x14 cm (Largura Profundidade Altura 

x,y,z)
• Visor LCD para controle da impressora
• Conectividade: Porta e cabo USB e Wifi
• Alimentação 110/220v
• Garantia mínima: 01 ano.

2

Impressora 3D de médio porte.
• Gabinete fechado sendo parte integrante da estrutura do equipamento;
• Módulo de LCD integrado;
• Nivelamento automático da base ou base com elevação;
• Entrada para cartão de memória.;
• Sensor de detecção de final de filamento;
• Extrusora única;
• Mesa Aquecida;
• Área de impressão útil: 240 mm x 240 mm x 300 mm;
• Filamento de 1.75mm;
• Velocidade máxima de impressão de 150 mm/s;
• Conexão com computador através de interface USB;
• Materiais de impressão: ABS, PLA, e PETG;
• Alimentação bivolt (automática, sem chave de alteração de voltagem);
• Manual em português do Brasil;
• CD com software de instalação ou mídia digital no site do fabricante;
• Garantia mínima: 1 ano.
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3

Caneta 3D.
• 2 Filamentos 
• 9 Níveis De Velocidade 
• Compatível com filamentos ABS e PLA
• Filamento com diâmetro de 1.75mm 
• Retração do filamento automático 
• Voltagem: 5V
• Conexão: USB

4 Notebook.
Processador:

• 6 MB de cache e pertencente a geração mais recente disponibilizada pela 
fabricante (não serão aceitos processadores descontinuados); 

• A frequência base de 1,6 Ghz;
• O processador deve possuir 4 núcleos sicos e 6 lógicos (ou Threads); 
• O Thermal Design Power (TDP) de 45 W ou o mais baixo possível;
• O processador deve dar suporte a criptografia AES;
• A velocidade de operação máxima do processador (Turbo) acima de 

3,0Ghz, sem o uso de overclock;
• Deve conter instruções SSE4.0 ou superior, instrução de virtualização e AES;
• Litografia de 14nm (nanômetros);
• O processador deve operar dentro das especificações originais de seu 

fabricante;
Memória:

• 8GB (2x4GB ou 1x8GB) com frequência mínima de 2400Mhz; 
• Os pentes conectados ao equipamento devem ser homologados pelo 

fabricante do equipamento e dever ser idênticos em relação à marca e 
modelo para cada notebook entregue, quando possuir 2 ou mais pentes de 
memória;

• A disposição dos pentes de memória devem ser de forma que a tecnologia 
dual channel seja ativado, quando possuir 2 ou mais pentes de memória;

HD:
• Espaço de armazenamento de 240 GB; 
• O HD deve ser do tipo SSD ou M.2;

Bios/UEFI:
• BIOS/UEFI desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, 

comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do 
equipamento;

• A interface de configuração deve possuir opção padrão de exibição no 
idioma Português do Brasil ou Inglês, compatível com o UEFI 2.5, sendo o 
fabricante do computador membro da UEFI.org, comprovado através do 
site hp://www.uefi.org/members, na categoria "PROMOTERS" e 
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"CONTRIBUTORS";
• Deve suportar a tecnologia ACPI e ter a versão mais atualizada da 

BIOS/UEFI;
• Deverá possuir campo para inserção de número de patrimônio do 

microcomputador pessoal (com no mínimo dez dígitos), sendo possível a 
leitura deste pelo módulo de inventário que integra o System Center 
Configuration Manager 2012;

• Implementação em flash memory, atualizável diretamente pelo 
microcomputador pessoal, com senhas separadas para acesso do usuário 
comum e do administrador do equipamento, proteção integrada contra 
vírus de boot, alerta de troca ou remoção de memória e, suportando o 
registro de número de série do equipamento, podendo estes números 
serem lidos remotamente via comandos DMI 2.0 ou superior;

• O BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS 
para execução com capacidade de executar teste de processador, memória 
RAM, saúde do disco rígido ou SSD, interface de rede, interface gráfica e 
portas USB. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de 
chamado em Garantia;

Chipset:
• Deverá ser do mesmo fabricante do processador principal;

Placa-Mãe:
• Deverá suportar expansão da quantidade total de memória para 16 GB 

(dezesseis gigabytes) de memória RAM DDR4; 
• Ativação remota do microcomputador pessoal pela rede (Wake on Lan), 

com
• suporte total à BIOS/UEFI e ser autossuficiente nos requisitos para tal;
• A placa-mãe deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador pessoal;
• Ativação remota do computador pela rede (Wake on Lan), com suporte 

total à BIOS/UEFI e ser autossuficiente nos requisitos para tal;
• Deverá suportar boot por pendrive, rede (PXE), HD e CD/DVD;
• Deve possuir, no mínimo 1 (um) slot M.2 compatível com disco SSD, sem 

uso de placa de expansão;
• O notebook deve ter no mínimo 2 portas USB compatível com a tecnologia 

USB 3.1 e uma porta adicional energizada, que permite recarga mesmo 
com o equipamento desligado;

Placa de Vídeo:
• On board deve suportar a resolução máxima pela conexão HDMI de 

1920x1080 à 60hz;
• Deve ser capaz de suportar a utilização de 2 telas; 
• Deve ser compatível com DirectX 12 e com OpenGL 4.4.; 

Performance:
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• Deverá atingir índice de, no mínimo, 8.550 pontos para o desempenho, 
tendo como referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no 
site hps://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php;

Tela:
• 15,6” polegadas de diagonal e suportar uma resolução nava HD 

( 1920x1080 pixels); 
• Possuir uma proporção mínima de 16:9; 
• Tela 100% plana de LED; 
• Tratamento antirreflexivo na tela ou anti-glare; 
• Controle de brilho regulável através de teclas funcionais do teclado;

Conexões:
• É obrigatório ter ao menos uma porta DisplayPort ou HDMI 1.4, sem uso de

adaptadores;
• Caso o notebook apresente porta somente DisplayPort e nenhuma HDMI, 

deverá acompanhar adaptador de DisplayPort para HDMI;
• Pelo menos 1 (uma) porta VGA (compatibilidade com projetores e 

monitores angos). Caso não tenha porta VGA, é aceito adaptadores de 
acordo com o tipo de porta disponível no equipamento: USB-C para VGA, 
HDMI para VGA ou DisplayPort para VGA;

Ethernet:
• A placa de rede integrada deve ser do padrão Gigabit Ethernet;
• Placa de rede (porta RJ45 fêmea) on board capaz de negociar 

automaticamente as velocidades 10/100/1000 Mbps;
• Suporte à 802.1q;

Wireless:
• A placa de rede Wireless deve ser homologada pela ANATEL;
• Interface de rede Wireless (sem fio) atualizada, suportando o padrão IEEE 

802.11 ac;
• A placa de rede sem fio deve suportar trabalhar nas frequências 2,4Ghz e 

5Ghz, homologado pela Anatel, possuindo respectivo selo de homologação;
• Suportar as tecnologias de criptografia WPA2 Personal e Enterprise, bem 

como autenticação 802.1x; 
• A placa de rede sem fio deve ser integrada no equipamento, sem quaisquer

adaptadores; 
Multimídia:

• O notebook deverá ter, no mínimo, 1 (um) microfone e 1 (um) alto-falante 
integrado ao equipamento, conectado diretamente à controladora de som 
do próprio microcomputador pessoal. Sem adaptações; 

• Webcam integrada na parte superior central da tela e resolução de 720p 
HighDefinion (HD); 

Teclado:
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• Teclado padrão português brasileiro ABNT-2 com as teclas vírgula, crase, 
acento circunflexo, agudo, l e o cê-cedilha; 

• A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 
apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 

Mouse:
• O equipamento deve vir acompanhado de mouse de 800 DPI; Com fio; O 

mouse deve ser do tipo  óptico ambidestro, não podendo ser do tipo mini; 
• Botão central próprio para rolagem (scroll); 
• Deve ser da mesma fabricante que o Notebook ou projetado 

especificamente para o modelo de microcomputador ofertado, não sendo 
aceito mouse de livre comercialização; 

Alimentação:
• Adaptador externo para corrente alternada de no mínimo 65 W, 100 a 240 

VAC automático, com função para carregar a(s) bateria(s) operacional(is) e 
respectivo cabo de força com os pinos fase e neutro; 

• Conector (plug) do cabo de alimentação com 3 pinos, padrão NBR14136; 
• A bateria deve ser do mesmo fabricante do equipamento principal; 
• Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10152 ou ISO 7779 ou 

equivalente; 
Sistema Operacional:

• Deverão ser fornecidas as seguintes licenças de uso de software para cada 
notebook pessoal: Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Pro 64bits 
ou mais recente, em português, com a devida licença de uso, também em 
português; O Sistema Operacional disponibilizado deve conter o recurso de 
ingressão no domínio. 

Maleta:
• Maleta ou mochila do mesmo fabricante do equipamento para 

acondicionamento do notebook e seus acessórios; 
Geral:

• O equipamento deverá ter certificado EPEAT 2018 (sua última versão 
lançada em 2019) na categoria Silver, Gold ou possuir certificação 
equivalente devidamente comprovada. Caso o equipamento seja 
certificado EPEAT, a comprovação será por meio de consulta ao site 
hps://epeat.sourcemap.com/; 

• Segurança da BIOS: Desenvolvida de acordo com o padrão se segurança 
NIST 800- 147 ou ISO/IEC 19678:2015, garantindo assim a integridade da 
BIOS; 

• Possui ferramenta que possibilita realizar a formatação definitiva dos 
dispositivos de armazenamento conectados ao equipamento, desenvolvida 
em acordo com o padrão de segurança NIST 800-88 ou ISO/IEC 
27040:2015. Caso esta ferramenta não seja nava da BIOS, deverá ser 
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oficialmente homologada pelo Fabricante do equipamento; 
• A garantia de funcionamento será pelo período de 48 (quarenta e oito) 

meses onsite e 12 (doze) meses para a bateria, contada a partir do 
recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política 
de garantia adicional oferecida pelo fabricante; 

• Deverá ser fornecido toda a documentação do notebook on-line; 
• Deve ser disponibilizado as mídias (sicas ou digitais) para instalação e 

recuperação (off-line) do sistema operacional, office e drivers; 
• Os drivers para o pleno funcionamento de todo equipamento devem estar 

disponíveis no próprio site da fabricante. Não sendo aceito 
disponibilizações em sites de terceiros ou por URL específicas; 

• Peso do notebook de, no máximo, 1,8 Kg, incluindo a bateria; 
• Deve ser de modelo corporativo, atual, em linha de produção dos 

fabricantes e do tipo Notebook, devidamente comprovado pelo fabricante; 
• O notebook deve funcionar ligado somente à energia e somente à bateria; 
• A bateria deve ser de íons de lítio, com 3 células e 45Whr; 
• A bateria deve ter autonomia para 6 horas de uso em desempenho geral 

padrão de fábrica (médio) ou alto; 
• Para esse item não será considerado configurações com desempenho 

mínimo ou em economia de energia; 
• A garantia deve ser a mesma para todo o equipamento e acessórios 

fornecidos, a única exceção é referente à bateria; A abertura do 
equipamento poderá ser realizada pelos próprios técnicos do IFES, sem 
necessidade de autorização prévia e sem perda da garantia; 

• O fabricante do equipamento deverá informar as assistências técnicas 
credenciadas e autorizadas a prestar o serviço de garantia no Estado do 
Espírito Santo; 

• O documento deve estar incluso na proposta técnica; 
• O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para 

abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros 
dos mesmos constando a descrição do problema; 

Certificação:
• O equipamento ofertado deverá constar no Microsoft Windows Catalog. A 

comprovação da compatibilidade será efetuada pela apresentação do 
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente 
para o modelo no sistema operacional pré-instalado; 

• O equipamento deve ser comprovadamente aderente à portaria 170/2012 
do INMETRO no que se refere a segurança para o usuário e instalações, 
compatibilidade eletromagnética e consumo de energia. Será aceita a 
comprovação dos requisitos da portaria 170/2012 do INMETRO por 
intermédio da certificação EPEAT; 
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• Comprovação de baixo nível de ruído conforme ISO 9296 ou equivalente; 
• O equipamento deverá ter certificado da Energy Star 

hp://www.energystar.gov/producinder/product/cerfied-computers/results 
ou possuir certificação nacional similar; 

• Todos os dispositivos de hardware, além de seus drivers deverão ser 
compatíveis com o sistema operacional Windows 10 64 bit; 

• Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) 
ou superior da DMTF (Desktop Management Task Force), comprovado 
através de documentação do fabricante do equipamento; 

• Comprovação de que nenhum dos equipamentos fornecidos contêm 
substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na 
diretiva RoHS (Restricon of Certain Hazardous Substances); 

• Todas as comprovações e/ou certificações mencionadas neste Termo de 
Referência poderão ser realizadas através de certificações nacionais ou 
internacionais equivalentes emitidas por organismos acreditados pelo 
INMETRO; 

Outros:
• O equipamento (notebook, mouse, fonte e demais componentes) 

obrigatoriamente deverá estar padronizado na cor preta, cinza ou 
preta/cinza

• O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, 
não sendo aceitos equipamentos destinados ao uso doméstico

• Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, 
todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marcas

• Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes
• Os notebooks deverão possuir um conector de encaixe para o kit de 

segurança do tipo kensington sem adaptações, bem como vir 
acompanhado dos mesmos.

5 Kit Robótica:
• 2 servos motores interativos grandes;
• Servo motor interativo pequeno;
• 2 sensores de toque;
• Sensor de luminosidade com distinção de até 8 cores distintas e o estado 

monocromático;
• Sensor ultrassônico;
• Sensor giroscópico;
• Módulo principal com processador ARM9 de 300MHz baseado em sistema 

operacional Linux, memória RAM de no mínimo 64MB + 16MB de memória
Flash com possibilidade de expansão de até 32GB via entrada micro-SD e 
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porta USB;
• Display com resolução de 178 x 128 pixels;
• 4 portas de entrada e 4 portas de saída;
• Conexão via Bluetooth ou porta USB;
• Pelo menos 540 peças de encaixes para construção dinâmica.

6

Scanner 3D:
• Modo de Escaneamento Fixo: Fixo e automático;
• Modo de alinhamento: Alinhamento através da geometria da peça 

(detalhes complexos) ou manual e alinhamento utilizando a mesa rotativa 
ou manual;

• Precisão de uma única tomada: ≤ 0.1 mm;
• Volume mínimo para escaneamento: 30 x 30 x 30 mm;
• Volume máximo para escaneamento: 700 x 700 x 700 mm (Escaneamento 

fixo) /200 x 200 x 200 mm (Escaneamento automático);
• Alcance de uma única captura: 200 x 150 mm;
• Velocidade de escaneamento: < 8 s (Escaneamento fixo) / < 2 mins; 

(Escaneamento automático);
• Distância entre os pontos: 0.17 mm ~ 0.2 mm;
• Escaneamento de textura: Sim;
• Formatos para exportação: OBJ, STL, ASC, PLY;
• Resolução da câmera: 1.3 Mega Pixels;
• Fonte de luz: Luz branca (LED);
• Distância de trabalho: 290 ~ 480 mm;
• Sistemas operacionais  compatíveis: Win 7, Win 8, Win 10, 64 bit;
• Peso aproximado do Scanner sem embalagem: 2.5 Kg;
• Peso aproximado do Scanner com embalagem: 4.9 Kg;
• Dimensões aproximadas: 570 x 210 x 210 mm;
• Tensão: bivolt;
• Fonte de energia: 50 W;
• Tensão de entrada: DC: 12 v, 3.33 A;
• Mesa de calibração: Padrão;
• Mesa rotativa: Padrão;
• Capacidade da mesa rotativa: 5 Kg;
• Acompanha: Mesa rotativa para automatizar as digitalizações;
• Inclui captação de textura (cor);
• Software incluso para captura da digitalização;
• Painel de Calibração;
• fonte de alimentação bivolt automática;
• Todos os cabos necessários;
• Manual do usuário em Português.
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3.2 – ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES
Conforme  já  fora  abordado  anteriormente,  a  SETEC,  com  o  objetivo  de  fomentar  a
implantação de Espaços “Maker”, na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, levantou, através de uma equipe própria de planejamento, relação de itens
necessários  para  efetiva  implantação  de  laboratórios  “Maker”  dentro  dos  Institutos
Federais.

Desta forma, considerando que o Instituto Federal do Espírito Santo atua apenas como
executor  da demanda já  consolidada,  não há que se falar  em análise comparativa de
soluções.
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4 – REGISTRO DE SOLUÇÕES CONSIDERADAS INVIÁVEIS

Não se aplica.
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5 – ANÁLISE COMPARATIVA DE CUSTOS (TCO)

5.1 – CÁLCULO DOS CUSTOS TOTAIS DE PROPRIEDADE
A pesquisa de preços, para obtenção dos valores estimados dos equipamentos, objetos do
presente ETP, foram obtidos a partir da utilização dos parâmetros estabelecidos pelo Art.
5º  da  Instrução Normativa  nº  73  de  2020,  da  Secretaria  de  Gestão do Ministério  da
Economia.
Como metodologia para definição do valor unitário estimado de cada item, foi utilizada a
média dos preços coletados, conforme dispõe o Art. 6º da referida IN.

ITEM PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 3 VALOR UNIT.
ESTIMADO

Impressora 3D
(Pequena)

R$ 5.399,00 R$ 4.539,00 R$ 5.623,90 R$ 5.187,30

Impressora 3D
(Média)

R$ 4.650,00 R$ 7.359,90 R$ 7.987,00 R$ 6.665,63

Caneta 3D. R$ 406,13 R$ 299,00 R$ 289,90 R$ 331,68

Notebook. R$ 5.478,50 R$ 6.709,00 R$ 5.999,00 R$ 6.062,17

Kit Robótica. R$ 4.499,00 R$ 3.800,00 R$ 4.499,00 R$ 4.266,00

Scanner 3D. R$ 27.680,00 R$ 20.050,00 R$ 13.730,52 R$ 20.486,84

* O DETALHAMENTO DA PESQUISA DE PREÇOS REALIZADA, ENCONTRA-SE NO ADENDO II DO PRESENTE
ETP.
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Kit – TIPO I

Custo Total de Propriedade – Memória de Cálculo

ITEM QUANTIDADE VALOR UNIT.
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
TOTAL

Impressora 3D
(Pequena)

1 R$ 5.187,30 R$ 5.187,30

Impressora 3D
(Média) 1 R$ 6.665,63 R$ 6.665,63

Caneta 3D. 3 R$ 331,68 R$ 995,04

Notebook. 10 R$ 6.062,17 R$ 60.621,70

Kit Robótica. 1 R$ 4.266,00 R$ 4.266,00

Scanner 3D. 1 R$ 20.486,84 R$ 20.486,84

VALOR TOTAL ESTIMADO KIT I R$ 98.222,51

Kit – TIPO II

Custo Total de Propriedade – Memória de Cálculo

ITEM QUANTIDADE VALOR UNIT.
ESTIMADO

VALOR ESTIMADO
TOTAL

Impressora 3D
(Pequena) 3 R$ 5.187,30 R$ 15.561,90

Impressora 3D
(Média)

1 R$ 6.665,63 R$ 6.665,63

Caneta 3D. 10 R$ 331,68 R$ 3.316,80

Notebook. 10 R$ 6.062,17 R$ 60.621,70

Kit Robótica. 5 R$ 4.266,00 R$ 21.330,00

Scanner 3D. 1 R$ 20.486,84 R$ 20.486,84

Máquina CNC Laser. 1 R$ 35.822,25 R$ 35.822,25

VALOR TOTAL ESTIMADO KIT II R$ 127.982,87
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6 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

A única solução possível, para atendimento do pretendido pelo presente Estudo Técnico,
contempla a aquisição dos equipamentos relacionados no Item 3 do presente documento.
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7 – ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Considerando os quantitativos totais levantados, necessários para implantação de todos
os  espaços  “Maker”  desejados,  temos  como  custo  estimado  total  da  contratação,  os
valores relacionados na tabela abaixo:

ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Impressora 3D, porte pequeno. 206 R$ 5.187,30 R$ 1.068.583,80

Impressora 3D, porte médio. 122 R$ 6.665,63 R$ 813.207,27

Caneta 3D. 693 R$ 331,68 R$ 229.851,93

Notebook. 1023 R$ 6.062,17 R$ 6.201.596,50

Kit Robótica. 344 R$ 4.266,00 R$ 1.467.504,00

Scanner 3D. 113 R$ 20.486,84 R$ 2.314.993,33

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 12.095.736,83
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8 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Por todos os motivos elencados no presente documento, em especial, quanto à existência
de  planejamento  prévio,  realizado  pela  SETEC,  em  que  ficou  definida  a  solução  aqui
apresentada,  como  a  melhor  alternativa  para  execução  do  objetivo  pretendido,  a
contratação demonstra-se viável.

21



Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo

Reitoria

9 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação foi instituída pela Portaria nº 1702, de 25 de 
setembro de 2020.

Conforme o § 2º do Art. 11 da IN SGD/ME nº 01, de 2019, o Estudo Técnico Preliminar
deverá  ser  aprovado  e  assinado  pelos  Integrantes  Técnicos  e  Requisitantes  e  pela
autoridade máxima da área de TIC:

INTEGRANTE TÉCNICO INTEGRANTE REQUISITANTE

Julio Cesar Goldner Vendramini
Matrícula/SIAPE: 1954694

Renan Osório Rios
Matrícula/SIAPE: 1828039

Flávio Parreiras Marques
Matrícula/SIAPE: 1544460

Wekler Mendes Sarmento
Matrícula/SIAPE: 3662710

Dennis Cazeli Ferreira
Matrícula/SIAPE: 2650431

AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC

Luciano De Oliveira Toledo
Matrícula/SIAPE:  1545289

Vitória, 19 de outubro de 2020

22



Edital SETEC/MEC 35/2020 LABORATÓRIO IFMAKER

IE Documento
PRIORIDADE - Projeto 1 PRIORIDADE - Projeto 2 PRIORIDADE - Projeto 3

Campus Tipo Campus Tipo Campus Tipo
OF.242/2020 Belo Horizonte c Divinópolis c Varginha 2
OF.265/2020 Itaguaí 2 - -

OF.160/2020 Rio Branco 1 Tarauacá 2 Cruzeiro do Sul 2
OF.209/2020 Piranhas 2 Satuba c Mal. Deodoro 1

OF.172/2020 Manaus Z. Leste 2 Manaus Centro 2 Pres. Figueiredo c
OF.228/2020 Oiapoque 1 Laranjal do Jari c Macapá 1

OF.187/2020 Brasília c Tagua nga c Recanto das Emas 1
OF.185/2020 Salvador 2 Santo Amaro c Eunápolis 1
OF.133/2020 Camburiú 2 Araquari 1 Luzerna 2

OF.289/2020 Iguatu 2 Araca 2 Maracanaú 1
OF.2214/2020 Alegre c Serra c Linhares c
S/OF. DOC Macaé c Bom Jesus c Guarus 1
OF.208/2020 Santa Rosa 1 Panambi 2 São Vicente do Sul 2

OF.191/2020 Reitoria IFG c Itumbiara 1 Uruaçu 2
OF.276/2020 Rio Verde c Iporá c Urutaí 2
OF.251/2020 Monte Castelo c Bacabal 1 Santa Inês 2

OF.238/2020 Formiga 1 Ouro Preto 1 Ribeirão das Neves c
OF.246/2020 Campo Grande c Dourados c -

OF.131/2020 Cuiabá 2 Campo Novo Parecis 1 Rondonópolis 2
OF.190/2020 Arinos c Araçuaí 1 Montes Claros - MG 2

OF.117/2020 Castanhal c Conceição Araguaia 2 Tucuruí 1
OF.203/2020 Patos 1 João Pessoa c Campina Grande c

OF.206/2020 Ipojuca 2 Af. Ingazeira 1 Recife 2
OF.220/2020 Paulistana - PI 2 Teresina Zona Sul c São João Piauí 1
OF.101/2020 Assis Chateaubriand 1 Jacarezinho c Colombo 2

OF.130/2020 Volta Redonda c Niterói 2 São João Meri 1
OF.226/2020 Natal 2 Canguaretama 1 Ipanguaçu 2

OF.454/2020 Ji-Paraná c Guajará-mirim 1 Porto Velho Calama c
OF.464/2020 Boa Vista Z. Oeste 2 Novo Paraíso 1 -

OF.92/2020 Bento Gonçalves c Osório c Ibirubá c
OF.330/2020 Reitoria IFS 1 Estância 2 Lagarto 2
OF.410/2020 Xanxerê 2 Florianópolis c Itajaí c

OF.139/2020 Salgueiro 1 Petrolina c Floresta 2
OF.134/2020 Salto 2 Guarulhos c Araraquara 1

OF.88/2020 Rio Pomba 1 Santos Dumond 1 Muriaé c
OF.76/2020 Pelotas 2 Gravataí 1 Charqueado c

OF.177/2020 Reitoria IFSulMinas c Poços de Caldas c Carmo de Minas c
OF.95/2020 Uberaba 1 Uberlândia 2 Paracatu 2
OF.248/2020 Palmas c Araguaína c Gurupi 2

1 Laboratório Tipo I

2 Laboratório Tipo II

c Laboratório Customizado

ADENDO I
RELAÇÃO INSTITUTOS

CEFET/MG
CEFET/RJ
IFAC
IFAL
IFAM
IFAP
IFB
IFBA
IFC
IFCE
IFES
IFF
IFFAR
IFG
IFGOIANO
IFMA
IFMG
IFMS
IFMT
IFNMG
IFPA
IFPB
IFPE
IFPI
IFPR
IFRJ
IFRN
IFRO
IFRR
IFRS
IFS
IFSC
IFSERTÃOPE
IFSP
IFSUDESTEMG
IFSUL
IFSULDEMINAS
IFTM
IFTO



ADENDO II

Página 1

ITEM UNIDADE QUANT
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

1 UN. 206 R$ 5.399,00 R$ 1.112.194,00 R$ 4.539,00 R$ 935.034,00 R$ 5.623,90 R$ 1.158.523,40 R$ 5.187,30 R$ 1.068.583,80

ITEM UNIDADE QUANT
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

2 UN. 122 R$ 7.359,90 R$ 897.907,80 R$ 7.987,00 R$ 974.414,00 R$ 4.650,00 R$ 567.300,00 R$ 6.665,63 R$ 813.207,27

ITEM UNIDADE QUANT
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

3 UN. 693 R$ 289,90 R$ 200.900,70 R$ 406,13 R$ 281.448,09 R$ 299,00 R$ 207.207,00 R$ 331,68 R$ 229.851,93

ITEM UNIDADE QUANT
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

4 UN. 1023 R$ 5.478,50 R$ 5.604.505,50 R$ 6.709,00 R$ 6.863.307,00 R$ 5.999,00 R$ 6.136.977,00 R$ 6.062,17 R$ 6.201.596,50

ITEM UNIDADE QUANT
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

5 KIT 344 R$ 4.499,00 R$ 1.547.656,00 R$ 4.499,00 R$ 1.547.656,00 R$ 3.800,00 R$ 1.307.200,00 R$ 4.266,00 R$ 1.467.504,00

ITEM UNIDADE QUANT
Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total Valor Unit. Valor Total

6 UN. 113 R$ 27.680,00 R$ 3.127.840,00 R$ 13.730,00 R$ 1.551.490,00 R$ 20.050,00 R$ 2.265.650,00 R$ 20.486,67 R$ 2.314.993,33

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 12.095.736,83

ADENDO II
ESTIMATIVA DE PREÇOS

Carrefour 
(página da internet)

Flashforge
 (página da internet)

Casas Bahia  
(página da internet) VALOR MÉDIO

UNITÁRIO
VALOR MÉDIO

TOTAL

Lojas Americanas 
 (página da internet)

Submarino
 (página da internet)

Pregão: 15/2020 
UASG: 158151 VALOR MÉDIO

UNITÁRIO
VALOR MÉDIO

TOTAL

Turbo Ofertas 
 (página da internet)

Lojas Americanas 
 (página da internet)

Anne Higaldo
 (página da internet) VALOR MÉDIO

UNITÁRIO
VALOR MÉDIO

TOTAL

Pregão 01/2020
UASG: 158151

Lojas Americanas
 (página da internet)

Lenovo
 (página da internet) VALOR MÉDIO

UNITÁRIO
VALOR MÉDIO

TOTAL

Submarino
 (página da internet)

Lojas Americanas
 (página da internet)

Pregão: 10584/2019
 UASG: 158584 VALOR MÉDIO

UNITÁRIO
VALOR MÉDIO

TOTAL

Sitentize 3D
(página da internet)

BH Foto e Vídeo
(página da internet)

Pregão 18398/19
Senai – Departamento Regional Paraná VALOR MÉDIO

UNITÁRIO
VALOR MÉDIO

TOTAL
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ANEXO V  
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Identificação

Contrito Nº da OS:

Objeto

Contritinte

Contritidi

1.  Por  este  instrumento,  atestamos  que  os  serviços  (ou  bens),  relacionados  na  O.S.  acima
identifcada,  foram recebidos  nesta  data  e  serão  objeto  de  avaliação quanto  aos  aspectos  de
qualidade, de acordo com os Critérios de Aceitação previamente deifnidos pela Contratante. 

2. Ressaltamos que o recebimento deifnitvo destes serviços ocorrerá em até 15 dias, desde que
não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às especiifcaççes constantes do Termo de
Referência correspondente ao Contrato supracitado.

De Afordo:

CONTRATANTE CONTRATADA

Fiscal Técnico do contrato Preposto

Nome:_________________________________
Siape: _________________________________

Nome:_________________________________
Siape: _________________________________

Vitória/ES, __de _______________de 20______



ANEXO VI  
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Identificação

Contrito Nº da OS: Item: 

Objeto

Gestor do 
Contrito

Árei Requisitinte
di Solucação:

Por este instrumento, as partes acima identicadas atestam para ins de cumprimento do disposto
no artio 33, inciso VIII da Instruãoo Normativa nº 1 do Ministério da Economia, de 04 Abril de
2019,  que  os  seriviãos  (ou  bens)  identicados  acima  possuem  a  qualidade  compativel  com  a
especiicada no Termo de eeferência / Projeeto Básico do Contrato supracitado.

De Afordo:

CONTRATANTE CONTRATANTE

Gestor do contrato Fiscal eequisitante

Nome:_________________________________
Siape: _________________________________

Nome:_________________________________
Siape: _________________________________

Vitória/ES, __de _______________de 20______



ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° _____/2020

.................................................................................(Nome  da  Empresa)  ...................  CNPJ
nº ......................., sediada ....................(endereço completo)................................., estabelecida no
endereço _________________________________, nos termos do art. 5º da IN nº 01 SLTI\MP de
2010 e sob as sanções cabíveis, DECLARA, quanto aos critérios de sustentabilidade ambiental, que:

I  - que os bens serão, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual  adequada,
com o menor volume possível,  que utlize materiais  recicláveis,  de forma a garantr a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento; e

II - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na
diretva RoHS (Restricton of  Certain Hazardous Substances),  tais  como mercúrrio (Hg),  chumbo
(Pb),  cromo  hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio  (Cd),  bifenil-polibromados  (PBBs),  éteres  difenil-
polibromados (PBDEs). 

Local e data, ........de................de 2020.

______________________________________ 

Assinatura (representante legal) 
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MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da
execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais
riscos,  consistindo  na  compreensão  da  natureza  e  determinação  do  nível  de  risco,  que
corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a
efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução de
TIC.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis
danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas
aos  riscos),  a  identificação  de  responsáveis  pelas  ações,  bem  como  o  registro  e  o
acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e
do impacto, conforme a tabela de referência abaixo:

Classificação Valor

Baixo 5

Médio 10

Alto 15
Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a
definição dos critérios de classificação do nível de risco.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos
do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016.
Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.
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2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A  tabela  a  seguir  apresenta  uma  síntese  dos  riscos  identificados  e  classificados  neste
documento.

Id Risco Relacionado ao:1 P2 I3 Nível de Risco 
(P x I)4

R01 Definição imprecisa do objeto.
Planejamento da

Contratação. 5 15 75

R02
Estimativas inadequadas dos quantitativos para 
contratação.

Planejamento da
Contratação. 10 15 150

R03 Estimativas inadequadas de preços. Planejamento da
Contratação.

10 15 150

R04 Análise de riscos deficiente. Planejamento da
Contratação. 5 10 50

R05 Termo de Referência incompleto ou inconsistente. Planejamento da
Contratação. 5 15 75

R06 Ausência de recursos orçamentários ou financeiros. Planejamento da
Contratação. 10 15 150

R07 Atraso ou suspensão no processo licitatório em 
face de impugnações. Seleção do Fornecedor 15 10 150

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.
1 A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica. 
2 Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente,
qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).
3 Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).
4 Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de
suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 1, de 2019, art. 2º, inciso XIII).
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3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco
01

Risco: Definição imprecisa do objeto

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Contratação fracassada.

Dano 2: Atraso na contratação.

Dano 3: Prejuízo ao erário.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Formação de equipe de planejamento com profissionais 
capacitados para precisa definição do objeto.

Requisitante

Id Ação de Contingência Responsável

1
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na 
retificação da definição do objeto.

Equipe de
Planejamento da

Contratação

Risco
02

Risco: Estimativas inadequadas dos quantitativos para contratação.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1: Contratação insuficiente.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Consulta aos órgãos participantes para checagem dos 
quantitativos registrados.

Equipe de
Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1 Suspensão do certame para acerto dos quantitativos. Equipe de
Licitação
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Risco
03

Risco: Estimativas inadequadas de preços.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1: Contratação fracassada.

Dano 2: Atraso na contratação.

Dano 3: Prejuízo ao erário.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Elaboração da pesquisa de preços, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pela Instrução Normativa nº 73 de 2020 da 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Equipe de
Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1 Suspensão do certame para realização de nova pesquisa de 
preços.

Equipe de
Licitação

Risco
04

Risco: Análise de riscos deficiente.

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Contratação insuficiente.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Adoção de check-list prevendo riscos etapas para elaboração do 
mapa de gerenciamento de riscos.

Equipe de
Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na 
reavaliação e atualização do mapa de gerenciamento de riscos.

Equipe de
Planejamento

da Contratação
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Risco
05

Risco: Termo de Referência incompleto ou inconsistente.

Probabilidade: Alta

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso na contratação.

Dano 2: Prejuízo ao erário.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Adoção de check-list contemplando principais cláusulas que 
deverão constar no Termo de Referência.

Equipe de
Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Suspensão do certame e alocação integral da Equipe de 
Planejamento da Contratação na atualização do Termo de 
Referência.

Equipe de
Planejamento

da Contratação

Risco
06

Risco: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros.

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1: Atraso na contratação.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Verificação junto a Pró-Reitoria de Administração e Orçamento, 
quanto a existência de recursos financeiros para custear o 
processo de aquisição.

Equipe de
Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Verificar, junto ao Ministériod a Educação, motivos pela não 
descentralização de aporte orçamentário para execuçãod o 
projeto.

PROAD
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Risco
07

Risco: Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.

Probabilidade: Alta

Impacto: Médio

Dano 1: Atraso na contratação.

Tratamento: Mitigar.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Elaboração do planejamento da contratação consultando 
soluções similares em outros órgãos.

Equipe de
Planejamento

da Contratação

Id Ação de Contingência Responsável

1
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na 
resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do 
processo licitatório.

Equipe de
Licitação
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4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Espaço  para  registro  e  acompanhamento das  ações  de  tratamento  dos  riscos,  que  poderá
conter eventos relevantes relacionados ao gerenciamento de riscos.

Data Id. Risco Id. Ação Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
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5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos
deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da
Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase
de Gestão do Contrato.

A  Equipe  de  Planejamento  da  Contratação  foi  instituída  pela  Portaria  nº1702,  de  25  de
setembro 2020.

INTEGRANTES TÉCNICOS INTEGRANTE REQUISITANTE INTEGRANTE ADM.

Julio Cesar Goldner Vendramini
Matrícula/SIAPE: 1954694

Renan Osório Rios
Matrícula/SIAPE: 1828039

Flávio Parreiras Marques
Matrícula/SIAPE: 1544460

Wekler Mendes Sarmento
Matrícula/SIAPE: 3662710

Dennis Cazeli Ferreira
Matrícula/SIAPE: 2650431

Vitor Loyola Prest
Matrícula/SIAPE: 2650431
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
REITORIA 

Avenida Rio Branco, 50 – Santa Lúcia – 29056-264– Vitória – ES 
Telefone: (27)3357-7500 (Ramal 5025)- Email: contratos.rei@ifes.edu.br 

UASG: 158151 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº XXXX/2020, QUE 

ENTRE SI FAZEM O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO – IFES E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX 

 

A União por intermédio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 
ESPIRITO SANTO – IFES, com sede na Avenida Rio Branco, nº 50, Bairro Santa Lúcia, CEP: 29.056-
255, na cidade de Vitória/ES, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.838.653/0001-06, neste ato representado 
pelo Reitor Jadir Jose Pela, brasileiro, casado, nomeado pelo Decreto de 17 de outubro de 2017, 
publicado no DOU de 18 de outubro de 2017, inscrito no CPF nº 478.724.117-68, portador da Carteira 
de Identidade nº 447.456 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Carlos Alves, nº 200, Ed. Mont Real, 
Bloco B, Apto. 202, Bento Ferreira Vitória – ES, Cep: 29.050-040, doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 
neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
23147.004662/2020-41 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão nº XXX/2020, por Sistema de Registro de Preços nº  XX/2020,  mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos e materiais de 
informática para a montagem de espaços makers nos Institutos Federais, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data de 

assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

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

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

mailto:clc.rt@ifes.edu.br
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4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

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

Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

Referência, anexo do Edital.  

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII 

e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao 

Edital;  

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

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

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

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

o caso: 
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11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

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

1993. 

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

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

inicial atualizado do contrato. 

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

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

14.  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS. 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 

contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

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

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

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. É eleito o Foro de Vitória/ES para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo 

de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 

8.666/93.  

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

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

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

 

________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 
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