
 
 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO N° 3687/21 

 

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, Autarquia Federal, com sede na Av. 

Maximiano de Figueiredo, 36, Centro, João Pessoa-PB, CNPJ nº. 07.647.181/0001-91, torna 

público, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 

de janeiro e 2013,  da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, 

de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 

Edital., ainda que não citadas expressamente, que se acha aberta licitação para registro de 

preços na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, pelo critério de julgamento do MENOR 

PREÇO POR ITEM, mediante as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/12/2021 

HORÁRIO: 14h00m  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br  

CÓDIGO UASG: 389.333 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente edital tem por objeto a AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA conforme especificações e quantitativos 

dispostos no Termo de Referência, Anexo I deste edital, para melhorar o parque 

tecnológico da Sede e da Subseção do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, nas 

cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, respectivamente. Segue tabela 

contendo as especificações dos referidos equipamentos: 

 

ÍTEM 01 - DESKTOP 

QUANTIDADE: 28 

CARATERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

1 - PLACA MÃE, MICROPROCESSADOR E MEMÓRIA: 

(mínimo) 

- O equipamento deverá estar configurado com processador 10ª 

Geração do Processador Intel® CoreTM i5-10400 (hexa-core, cache 

de 12 MB, 2.9 GHz a 4.3 GHZ). (mínimo); 

- 8GB de Memória RAM DDR4 (1x8GB), expansível a no mínimo 

16 GB de memória; 

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


 
 
 

- BIOS com idioma Português ou inglês; possibilidade de 

inicialização; 

- 4 USB 3.2 de 1ª geração Type-A; 

- 4 USB 2.0; 

- 1 VGA; 

- 1 HDMI; 

- 1 Ethernet RJ-45; 

- 1 Unidade de disco óptico opcional; 

- 1 Botão liga/desliga; 

- 1 Unidade de distribuição de energia; 

- 1 Luz de diagnóstico da fonte de alimentação; 

- 1 Slot de segurança com formato de cunha; 

- 1 Slot para trava de segurança. 

2 - DISCO RIGIDO: 

- SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, (mínimo); 

3 - ADAPTADOR DE VÍDEO: Placa gráfica integrada Intel® 

Graphics: 

- 1 porta VGA; 

- 1 porta HDMI; 

4 - ADAPTADOR DE REDE: 

- Placa de rede incorporada/integrada; 

- Interfaces de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000MB/s; mínimo de 

01 (um) conector RJ-45 por placa; 

5 - TECLADO E MOUSE: 

- Teclado com entrada USB, em Português, padrão ABNT2 com 

tecla silenciosa; Mouse Óptico com entrada USB, todos na cor 

preta; 

6 - GABINETE E ACESSÓRIOS: 

- Gabinete tipo torre; 

- Cabeamento e Amarração: otimizado para fluxo de ar. 

- Fonte de alimentação para operação numa tensão de 110V/220V 

com chave para seleção ou automática. A fonte de alimentação 

deverá suportar todos os dispositivos instalados oferecendo ainda 

margem para suporte a futuras expansões do hardware; 

- O equipamento fornecido (gabinete da CPU) deverá estar 

identificado, de forma indelével e legível, com os respectivos 

números de série de fabricação. 

SISTEMA 

OPERACIONAL 

Windows® 10 Profissional 64-bit em Português (Brasil). 

ANTI-VÍRUS Anti-vírus proteção total por 1 ano (mínimo), Software de 

Segurança (Licença de uso). 

PACOTE 

MICROSOFT 

OFFICE 

Office Home and Student 2019 compatível com Windows 

solicitado anteriormente (Word, Excel, PowerPoint) (mínimo). 



 
 
 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, drivers 

de todos os componentes para o sistema operacional e periféricos 

instalados e ainda todos os acessórios necessários para a completa 

instalação e perfeito funcionamento do equipamento e periféricos. 

MANUAL Deverão ser entregues os manuais da placa mãe, das controladoras 

de I/O, vídeo, do monitor, do mouse e da unidade de disco rígido e 

os discos de configuração para aqueles dispositivos que sejam 

configurados por software, ou que não sejam diretamente 

suportados pela BIOS do equipamento. 

GARANTIA Garantia de 60 (sessenta) meses com atendimento local, válida para 

todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor preta. 

REFERÊNCIA DELL VOSTRO SMALL DESKTOP OU SIMILAR 

 

ÍTEM 02 - MONITOR PARA MICROCOMPUTADOR DE LED - 18 POLEGADAS 

QUANTIDADE 28 

CARATERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

- Monitor de Led 18 polegadas (mínimo); 

- Monitor de vídeo totalmente compatível com microcomputadores 

baseados em tecnologia e Sistemas Operacionais Microsoft e 

Linux; 

- Resolução gráfica mínima de 1600 x 900 ppp; 

- Contraste mínimo de 20.000.000; 

- No mínimo, 02 (duas) interfaces de entrada do sinal de vídeo, 

padrão VGA e HDMI. 

- Controles digitais frontais de contraste, brilho, largura, altura, 

posição horizontal e vertical. 

- Deverá ser fornecido junto com o monitor LED: Cabo para 

conexão com microcomputador do tipo VGA ou HDMI. 

- Cabo de alimentação de energia elétrica deverá vir com plugue no 

novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136). 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, drivers 

de todos os componentes para o sistema operacional e ainda todos 

os acessórios necessários para a completa instalação e perfeito 

funcionamento do equipamento e periféricos. 

MANUAL Deverão ser entregues o manual do equipamento. 

GARANTIA Garantia de 12 (doze) meses, válida para todos os seus 

componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que 



 
 
 

não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 

90 (noventa dias) e na cor preta. 

 

ÍTEM 03 - NOTEBOOK 

QUANTIDADE: 04  

PROCESSADOR Processador Intel® Core™i5 1035G1 10ª Geração (até 3.4 GHz, 6 

MB cache (mínimo). 

MEMÓRIA Memória de 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz, expansível até 16GB 

(mínimo). 

ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 

- Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics com memória 

gráfica compartilhada; 

Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda fina 

e com antirreflexo; 

- Teclado numérico, em português (padrão ABNT2) com leitor de 

impressão digital (compatível apenas em configurações com 

Windows); 

- Interface Wireless Placa de rede 802.11ac (WiFi 1x1) + Bluetooth 

5.0; 

- Ethernet RJ45; 

- Bateria de 3 células e 42Wh (integrada); 

- Fonte de alimentação Bivolt, 45Watt AC Adaptor BCC; 

- Leitor de cartão de mídia SD 3 em 1 (mínimo); 

- Conexão HDMI 

- Mouse com sistema tipo TouchPad ou TrackPoint integrado. 

DISCO RÍGIDO Disco rígido de 256GB SSD PCIe M.2, (mínimo). 

SISTEMA 

OPERACIONAL 

Windows® 10 Professional Original 64 - Bit em Português-Brasil 

(Licença de uso). 

ANTI-VÍRUS Anti-vírus proteção total por 1 ano (mínimo), Software de 

Segurança (Licença de uso). 

PACOTE 

MICROSOFT 

OFFICE 

Office Home and Student 2019 compatível com Windows 

solicitado anteriormente (Word, Excel, PowerPoint) (mínimo). 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, drivers 

de todos os componentes para o sistema operacional e periférico 

instalados e ainda todos os acessórios necessários para a completa 

instalação e perfeito funcionamento do equipamento e periféricos. 

MANUAL Deverão ser entregues os manuais da placa mãe, das controladoras 

de I/O, vídeo e som, do monitor, do mouse e da unidade de disco 

rígido e os discos de configuração para aqueles dispositivos que 

sejam configurados por software, ou que não sejam diretamente 

suportados pela BIOS do equipamento. 

GARANTIA Mínima de 60 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 



 
 
 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) podendo ser na preta 

ou cinza. Cada equipamento/notebook, deverá conter case/capa de 

proteção na cor preta. 

REFERÊNCIA DELL VOSTRO 15 3000 OU SIMILIAR 

 

ÍTEM 04 - ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORES 

QUANTIDADE: 28 

POTÊNCIA 500VA (mínimo). 

TENSÃO DE 

ENTRADA 

220Volts 

CONEXÃO DE 

SAÍDA 

No mínimo, 4 conexões de saída, com tensão de 115Volts 

RECURSOS 

ADICIONAIS 

Tenha um avançado sistema que analisa as condições da rede e 

corrige a tensão de saída, evitando que valores inadequados de 

tensão atinjam seus equipamentos; 

Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica; 

Led indicativo no painel frontal de múltipla função: rede normal, 

alta crítica e baixa crítica; 

Que atenda a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 

14373:2006; 

Chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental; 

Fusível rearmável: permite acionar o equipamento após um evento 

de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de 

substituir o fusível; 

Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em 

modo diferencial); 

Proteção contra sobreaquecimento com desligamento e rearme 

automático. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor preta. 

 

ÍTEM 05 - RACK PARA SERVIDOR E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

QUANTIDADE 01 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

- Gabinete em aço e pintura eletrostática com padrão 19" para 

acomodação de servidores e equipamentos eletrônicos em geral; 

- Tamanho: 36U de altura; 970mm de profundidade e 

comprimento 19’’ padrão; 

- Estrutura monobloco soldada; 



 
 
 

- 4 Perfis 19" móveis na profundidade; 

- Longarinas laterais perfuradas em toda a extensão para fixação 

dos perfis; 

- Fechamentos laterais e traseiro removíveis; 

- Porta com várias opções de acabamento e ângulo de abertura 

maior que 180º facilitando a instalação e manutenção dos 

equipamentos; 

- Base e teto com abertura para passagem de cabos; 

- Ventilação natural ou forçada; 

- Suporta até 1000 kg distribuídos; 

- Pintura pó eletrostática texturizada de alta resistência; 

- Fecho com chave; 

- Dobradiças reforçadas. 

ITENS 

INCLUSOS/ADCIO

NAIS 

- 2 bandejas fixas 4 pontos na cor preta (fixada nos 4 perfis do 

Rack 19" garantindo alta resistência e segurança para acomodar 

equipamentos sem padrão 19"); 

- 1 bandeja extraível na cor preta (bandeja extraível possui sistema 

telescópico de extração com corrediças que deslizam sobre esferas 

de aço); 

- 3 organizadores horizontal 19” 1U na cor preta (organizador 

horizontal é fixado no perfil do Rack 19" para auxiliar na 

acomodação dos cabos dos equipamentos instalados); 

- 1 unidade com 4 ventiladores na cor preta (unidade de ventilação 

para Rack 19" com 4 ventiladores. Estrutura montada em bloco 

para fácil instalação e remoção, botão liga/desliga, led indicador 

de ligado, seletor de voltagem e fusível de proteção; 

- 1 calha 8 tomadas com disjuntor (Possui 8 tomadas que podem 

ser de 10 ou 20A e disjuntor para proteção dos equipamentos 

ligados); 

- 4 rodízios (rodízios de baixo ruído para racks 19") para ser 

utilizado para o rack deslizar facilmente. 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos e ainda todos os acessórios 

necessários para a completa instalação e perfeito funcionamento 

do equipamento e periféricos. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor preta. 

REFERÊNCIA RACK SERVER 36U LEXTRON OU SIMILAR 

 

 

 



 
 
 

ÍTEM 06 - CABO DE REDE CAT5E 

QUANTIDADE 305 METROS (UMA CAIXA) 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

- Cabo de rede Par Trançado CAT5E, composto por condutores 

sólidos de cobre nu; 

- CAT5 na cor azul; 

- Isolado em Polietileno especial não propagante à chama; 

- Cabo de rede trançado para utilização em grande escala. Isolação 

termoplástica, 04 pares de cabos trançados, CCA, UTP, diâmetro 

0.50 mm; 

- Atende aos requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2. 

- Cabos de categoria 5, requisito mínimo para redes 100BASE-TX e 

1000BASE-T, que são, respectivamente, os pacotes de rede de 100 

e 1000 megabits usados atualmente. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) na cor azul. 

 

 

ÍTEM 07 - SWITCH 08 PORTAS 

QUANTIDADE 05 

CONEXÕES RJ-45 

TAXA DE 

TRANSMISSÃO 

10/100/1000 (mínimo) 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

- 08 portas Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps (mínimo) com 

negociação de velocidade automática em todas as portas (N-Way); 

- Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à 

Internet; 

- Instalação simples e rápida (Plug & Play); 

- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo 

(normal/crossover); 

- Fonte de alimentação interna bivolt automática; 

- Painel frontal com LEDs das principais funções. 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, drivers 

de todos os componentes para o sistema operacional e periférico 

instalado e ainda todos os acessórios necessários para a completa 

instalação e perfeito funcionamento do equipamento e periféricos. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor preta, banca 

ou cinza. 



 
 
 

ÍTEM 08 - CONECTORES DE REDES RJ45 (Caixa com 100) 

QUANTIDADE 200 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

 - Corpo em material termoplástico de alto impacto retardante a 

chamas; 

- Conector frontal padrão RJ-45 (8P8C) com contatos em liga de 

cobre berílio revestidos com 50 micropolegadas de ouro sobre uma 

camada de 100 micropolegadas de níquel; 

- Os circuitos impressos devem estar totalmente confinados dentro 

de cada módulo ou seja, o conector deve conter proteção para os 

circuitos impressos, evitando danos aos mesmos durante e depois 

do processo de conectorização; 

- Os conectores RJ-45 serão utilizados para fazer a terminação do 

cabeamento horizontal e disponibilizar facilidades nas áreas de 

trabalho em sistemas com cabeamento estruturado; 

- Os conectores RJ-45 devem ter total compatibilidade do conjunto 

com as especificações ANSI/TIA/EIA; 

- Os conectores RJ-45 devem ter total conformidade com os 

padrões de rede local: IEEE 802.3/802.3u/803.2z, IEEE 802.12, 

ATM FORUM UNI 3.1/4.0 e ANSI X3T9.5/X3T9.3; 

- Os conectores RJ-45 devem ter resistência de longa duração à 

corrosão por umidade, temperaturas extremas e fatores ambientais. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) transparente ou na cor 

azul. 

 

ÍTEM 09 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND  

QUANTIDADE 06 

CONEXÕES 04 portas LAN 10/100 Mbps (mínimo); 

01 porta WAN 10/100 Mbps (mínimo). 

WIRELESS Wi-Fi mais rápido em ambas bandas de 2.4GHz (450Mbps) e 5GHz 

(867Mbps); 

TAXA DE 

TRANSMISSÃO 

1.35 Gbps (mínimo). 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

- Roteador, sem fio - switch de 4 portas (integrado); 

- Velocidade wireless de 1.35 Gbps ideal para aplicações sensíveis a 

interrupções, como streaming de vídeo em HD; 

- Possuir no mínimo cinco antenas que aumentam significativamente 

a potência e a estabilidade da rede sem fios; 

- Protocolo de transporte: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, 

DDNS; 

- Prevenção contra ataques DoS, servidor da impressora, filtro de 



 
 
 

endereços MAC, suporte IPv6, suporte Sistema (WDS) de 

Distribuição Sem Fio, Controle parental, filtragem de endereço de IP, 

apoio de Multimédia Wi-Fi (WMM), suporte de servidor virtual, Wi-

Fi Protected Setup (WPS), servidor DHCP, suporte Samba, servidor 

FTP, reencaminhamento de porta, botão de reinício, controlo de 

largura de banda, suporte IPv4, criação de rotas, Stateful Packet 

Inspection Firewall (SPIF), cliente DHCP 

- Controle de banda baseado em IP permite aos administradores 

determinarem que largura de banda será alocada para cada 

computador; 

- Requisitos do Sistema: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, 

Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (mínimo); 

- Fonte de alimentação interna bivolt automática. 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, drivers de 

todos os componentes para o sistema operacional e periférico 

instalado e ainda todos os acessórios necessários para a completa 

instalação e perfeito funcionamento do equipamento e periféricos. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor preta, branca ou 

cinza. 

REFERÊNCIA TP-LINK AC1350 OU SIMILAR 

 

1.2. A licitação contém 09 (nove) itens e será aferido o menor valor por item.  

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o de menor valor por item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

1.4. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e 

as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

1.5. As características complementares dos computadores, notebooks e equipamentos de 

informática pretendidos estarão dispostas no Termo de Referência, que encontra-se como 

Anexo I.  

 

1.6. A estimativa mínima de unidades a serem adquiridas é de 70% do total de cada item; 

 

1.7. Deverão ser cotados o quantitativo de 100% de todos os itens. 

 

 

 

 



 
 
 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

   

     2.1. 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 n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013. 

 

2.1.1. 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 preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 

viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 

da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e  Gestão. 

 

2.1.2. O artigo 22 do Decreto 7.892/2013 pressupõe que desde que devidamente 

justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá 

ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 

não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 

gerenciador. E em seu parágrafo primeiro diz que: Os órgãos e entidades que não 

participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro 

de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o § 1° 

fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 

participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 

viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da 

utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do 

Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão. E após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no Portal de 

Compras do Governo federal. 

 

2.2. 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. 

 

2.3. 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; 

 

2.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

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



 
 
 

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

eventualmente aderirem. 

 

2.5. 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. 

 

2.6. 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. 

2.6.1. 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. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 
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4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN 

SEGES/MP nº 3, de 2018. 

 

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

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

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

forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

4.3.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

 

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

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

arts. 42 a 49;  

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

4.4.3. cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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



 
 
 

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8. 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. 

 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4.6. Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 

8.248, de 1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem: 

 

4.6.1. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com 

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

4.6.2. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 

4.6.3. bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder 

Executivo Federal.  

4.6.4.  As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos 

subitens anteriores terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às 

médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso. 

  

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

5.1. 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.  

 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 



 
 
 

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

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

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

 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances. 

 

5.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante 

melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo mínimo de 

duas horas. 

5.9.1. O prazo mínimo de duas horas será contado da solicitação do pregoeiro no 

sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, 

adequada ao último lance ofertado após a negociação. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo 

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

caso;  

 

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

 

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

 



 
 
 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

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

de sua apresentação.  

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

 

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

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

 

7.2. 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. 

 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

 

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

os licitantes. 

 

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

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

valor consignado no registro.  



 
 
 

 

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

 

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

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

registrado pelo sistema. 

 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 0,01 (um centavo). 

 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

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

 

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

 

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  



 
 
 

7.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital 

e seus anexos.  

 

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

 

7.20 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

7.21 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

 

7.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

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

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

anterior. 

 

7.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

 

7.24 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

 

7.25 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: 

 

7.25.1 no país; 

7.25.2 por empresas brasileiras;  

7.25.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

7.25.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.25.5 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.  

 

7.26 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 



 
 
 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

 

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

demais licitantes. 

 

7.27.1. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

 

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

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

 

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

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

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

 

8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

 

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

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

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração.  

 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 



 
 
 

8.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

8.6.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

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

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

 

8.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

 

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

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

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

 

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

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

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

pelos demais licitantes. 

 

8.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

8.11 Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado 

para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o 

total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora, 

precedida de posterior habilitação, nos termos do disposto no Capítulo X do Decreto nº 

10.024/2019. 

 



 
 
 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

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

aos seguintes cadastros:  

  

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

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

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

 

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

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

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

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.1.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.1.5 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. 

 

9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/


 
 
 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

 

9.2.1 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 

recebimento das propostas; 

9.2.2 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. 

9.2.3 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. 

 

9.3 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 duas horas, sob pena 

de inabilitação. 

 

9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital. 

 

9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.6 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. 

 

9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. Habilitação jurídica:  

 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 



 
 
 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

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

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

administradores; 

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

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

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

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

decreto de autorização; 

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

 

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

9.9.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

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

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

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5 prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

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

contratual;  

9.9.6  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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


 
 
 

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.8 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.9 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.9.10 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 

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

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

 

9.10 Qualificação Econômico-Financeira. 

 

9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

9.10.2 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; 

 

9.10.2.1 No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do 

Decreto nº 8.538, de 2015);  

9.10.2.2 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.10.2.3 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

9.10.2.4 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 

112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

 

9.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

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

(LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 



 
 
 

Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

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

deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez 

porcento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

 

9.11 Qualificação Técnica 

 

 9.11.1. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de 

comprovação da qualificação técnica:  

 

  9.11.1.1. Ao menos um atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove a prestação de serviços compatíveis 

com o objeto deste Termo. O atestado deverá ser emitido sem rasuras, acréscimos ou 

entrelinhas e deverá ser assinado por quem tenha competência para expedi-lo; 

 

  9.11.1.3.1. O atendimento da exigência constante do subitem acima dar-se-á 

por intermédio do Contrato Social, se sócio, da Carteira de Trabalho ou Ficha de Registro 

de Empregado, se empregado e do contrato de Prestação de Serviço, se prestador de 

serviço.  

 

9.12 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

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

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

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

 

9.13 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

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

 

9.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

9.14 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. 

 

9.15 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 

de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização.  

 

9.16 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento, julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros 

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

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. A sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.17 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

 

9.18 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 

9.18.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

  

9.19 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

9.21. Além dos requisitos dispostos na legislação vigente, nas aquisições de bens de 

informática e automação, o instrumento convocatório deverá conter, obrigatoriamente: 

9.21.1. as normas e especificações técnicas a serem consideradas na licitação; 

9.21.2. as exigências, na fase de habilitação, de certificações emitidas por instituições 

públicas ou privadas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial - Inmetro, que atestem, conforme regulamentação específica, a 

adequação dos seguintes requisitos: 



 
 
 

a) segurança para o usuário e instalações; 

b) compatibilidade eletromagnética; e  

c) consumo de energia; 

9.22.  A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados 

será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos 

incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou 

pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006.   

9.22.1. A comprovação prevista no caput será feita: 

a) Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da 

Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou 

b) Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante.  

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.4. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

duas horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.4.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento. 

 

10.5. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

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

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

 

10.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

10.6.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 



 
 
 

10.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

11.4. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

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

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 

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

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

fundamentadamente. 

 

11.5.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

de seus interesses. 

 

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

aproveitamento.  

 

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

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 



 
 
 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

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

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

dele dependam. 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

 

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

12.2.3. a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata.  

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

13.1 Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto, encaminhar o processo 

devidamente instruído à autoridade competente e propor a homologação. 

 

13.2 Caberá à autoridade competente homologar o resultado da licitação; 

 

13.3 Se houver recursos, uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos 

atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto homologará o procedimento 

licitatório; 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

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

 

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. 

 

 



 
 
 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) 

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

Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

16.1.1. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 

de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pelo primeiro classificado. 

16.1.2. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 

 

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 e devolvida no prazo de 05 (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 lici tante 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; 

 

16.5.  O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, 

incluídas eventuais prorrogações; 

 

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

preços; 

16.5.2. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será 

definida neste instrumento convocatório; 

16.5.3. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 

alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65


 
 
 

16.5.4. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no 

prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

16.6. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se 

a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao 

fornecedor registrado em igualdade de condições. 

 

16.6.1. O Coren-PB providenciará a realização periódica de pesquisa de mercado para 

comprovação da vantajosidade dos preços registrados em Ata. 

 

16.7. 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 n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013. 

 

16.7.1. 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 

preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 

administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 

estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e  Gestão. 

16.7.2. O artigo 22 do Decreto 7.892/2013 pressupõe que desde que devidamente 

justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 

utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. E em seu 

parágrafo primeiro diz que: Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 

quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 

gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. A manifestação do 

órgão gerenciador de que trata o § 1° fica condicionada à realização de estudo, pelos 

órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho 

de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal 

da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário 

de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. E após 

aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo 

federal. 

 

16.8. 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. 

 



 
 
 

16.9. 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; 

 

16.10. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

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

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

 

16.11. 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. 

 

16.12. 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. 

16.12.1. 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. 

 

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.  

 

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 ou aceite do instrumento equivalente, a 

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

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

assinado ou aceito 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. 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 (doze) meses.  

 

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. Caso seja necessário o reequilíbrio econômico-financeiro, o reajustamento dos valores 

deverá ser devidamente requerido pela empresa vencedora do certame, a qual justificará a 

impossibilidade de entregar os equipamentos pelo valor inicialmente proposto e, em seguida, 

o requerimento será analisado pelo setor competente do Coren-PB, onde sendo admitido pela  

autoridade competente deverá ser baseado no IGPM (Índice Geral de Preços – Mercado), 

desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada 

parcela. 

 



 
 
 

18.2. A Comissão Permanente de Licitação realizará pesquisa de mercado, periodicamente, 

com a finalidade de verificar se o preço de mercado está equiparado ao registrado na Ata de 

Registro de Preços, comprovando a vantajosidade para a Administração. Desta forma, terá 

fundamentação para rejeitar uma solicitação de equilíbrio econômico-finaceiro, ou solicitar a 

redução de valores à(s) empresa(s) vencedoras. 

 

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. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 

21. DO PAGAMENTO 

  

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

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

licitante/adjudicatário que:  

22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

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

22.1.3. apresentar documentação falsa; 

22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6. não mantiver a proposta; 

22.1.7. cometer fraude fiscal; 

22.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

 

22.2.  As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 

em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente.  

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

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 



 
 
 

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

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

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

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

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

 

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

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

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

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

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 

de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

 

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

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

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

participação de agente público.  

 

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

 

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

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

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

9.784, de 1999. 



 
 
 

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

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

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

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. 

 

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

 

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

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

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

7.892/213. 

 

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 

corenpb.sec@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. 

Maximiano de Figueiredo, 36, Empresarial Bomfim, Centro, João Pessoa-PB. 

 

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

 

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 aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

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

certame. 

 

24.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

24.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

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, 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 

http://www.corenpb.gov.br/categoria/licitacoes, assim como no 

www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

Av. Maximiano de Figueiredo, 36, Empresarial Bomfim, Centro, João Pessoa-PB, nos dias 

úteis, no horário das 09:00 horas às 16:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos 

do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 

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

25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

25.12.2. ANEXO II – Planilha descritiva de itens e de formação de preços - valores 

máximos para contratação;  

25.12.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

25.12.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato. 

 

  

 

João Pessoa-PB, 26 de novembro de 2021. 

 

 

 

 ___________________________________ 

Dra. Rayra M. S. Beserra de Araújo 

Presidente do COREN-PB 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. O presente Termo de Referência pressupõe a realização da Análise de Viabilidade de 

aquisição, bem como a elaboração da sua respectiva estratégia sendo identificáveis, de 

computadores, notebooks e equipamentos de informática, conforme as especificações 

constantes no Estudo Técnico Preliminar. Este é amparado pela Lei n° 10.520/2002, pelos 

Decretos n° 3.555/2000 e nº 10.024/2019, e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA  

 

2.1. Considerando a eminente necessidade em manter o bom ritmo da prestação dos serviços 

do Coren-PB e tendo em vista que os equipamentos de informática ficam obsoletos 

rapidamente e logo precisam ser renovados e trocados, percebeu-se que grande parte dos 

serviços disponibilizados para os usuários do COREN-PB é fortemente dependente de uma 

infraestrutura tecnológica que necessita de atualização constante. 

 

2.2. Dada a amplitude e a complexidade das ações do setor de tecnologia da informação que 

exigem uma capacidade de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação ímpar, 

robusta, altamente especializada e atualizada, com o objetivo de proporcionar a instituição 

condições para cumprir sua missão institucional e o elevado grau de automação dos processos 

operacionais institucionais, leva a confiar e a depender cada vez mais de sua infraestrutura 

tecnológica para viabilizar aplicações de missão crítica e implementar rapidamente novas 

soluções que aumentem a agilidade, a capacidade de adaptação, a otimização de custos e a 

melhoria dos serviços prestados, de forma continuada, aos seus clientes e usuários. 

 

2.3. Atender a essa demanda por alta qualidade e eficiência com economia, confiabilidade, 

flexibilidade, agilidade e racionalização de fluxos de trabalho, é preocupação constante da 

divisão de informática, o que torna a Tecnologia da Informação e Comunicação ferramenta 

estratégica para as áreas de negócios da Instituição. 

 

2.4. Faz-se necessária a aquisição de Computadores tipo Desktop e Notebook, 

Estabilizadores, Rack para Servidor e Sistema de Rede de Computadores, Switch, Cabo de 

Rede, Roteadores Wi-fi e Conectores para cabo de rede do Coren-PB 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. DO OBJETO  

 

3.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de computadores do tipo 

Desktop e Notebook, Estabilizadores, Rack para Servidor e Rede de Computadores, Switch, 

Cabo de Rede, Roteadores Wi-Fi e Conectores para cabos de rede para instalação e 

configuração do novo Parque Tecnológico do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, 

para maior segurança na instabilidade dos sistemas, visando atender às necessidades deste 



 
 
 

Regional, conforme deliberação e aprovação da abertura de procedimento administrativo 

licitatório na 855ª Reuniião Ordinária Plenária, bem como nas especificações e condições 

estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar constante neste PAD.  

 

3.2. Para tanto, os valores estimados com a total execução do objeto pretendido giram em 

torno de R$ 233.595,56 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e cinco reais e 

cinquenta e seis centavos)., de acordo com pesquisa de mercado realizada, compreendida 

pela tabela abaixo:  

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 DESKTOP  

+  

GARANTIA DE 60 (SESSENTA) 

MESES PARA DESKTOP 

(Considera-se 10% do valor do item) 

28 R$ 5.598,00 

+  

R$ 559,80  

(garantia) 

R$ 172.418,40 

02 MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR DE LED – 18 

POLEGADAS 

 

28 

 

R$ 747,91 

 

R$ 20.941,48 

03 NOTEBOOK  

+  

GARANTIA DE 60 (SESSENTA) 

MESES PARA NOTEBOOK 

(Considera-se 10% do valor do item) 

04 R$ 5.529,00 

+ 

R$ 552,90 

R$ 24.327,60 

04 ESTABILIZADOR PARA 

COMPUTADORES 

28 R$ 255,43 R$ 7.152,04 

05 RACK PARA SERVIDOR E 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS  

 

01 

 

R$ 5.889,10 

 

R$ 5.889,10 

06 CABO DE REDE CAT5E. CAIXA COM 

305M 

01 R$ 665,10 R$ 665,10 

07 SWITCH 08 PORTAS 05 R$ 148,22 R$ 741,10 

08 CONECTORES DE REDES RJ45 

(CAIXA COM 100) 

200 R$ 74,90 R$ 149,80 

09 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 06 R$ 218,49 R$ 1.310,94 

 

4. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

4.1. Todas as especificações técnicas e mínimas exigidas dos computadores, notebooks e 

equipamentos de informática estão abaixo relacionados nos quadros que seguem: 

 

ÍTEM 01 - DESKTOP  

QUANTIDADE: 28 

CARATERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

1 - PLACA MÃE, MICROPROCESSADOR E MEMÓRIA: 

(mínimo) 

- O equipamento deverá estar configurado com processador 10ª 

Geração do Processador Intel® CoreTM i5-10400 (hexa-core, cache 

de 12 MB, 2.9 GHz a 4.3 GHZ). (mínimo); 



 
 
 

- 8GB de Memória RAM DDR4 (1x8GB), expansível a no mínimo 

16 GB de memória; 

- BIOS com idioma Português ou inglês; possibilidade de 

inicialização; 

- 4 USB 3.2 de 1ª geração Type-A; 

- 4 USB 2.0; 

- 1 VGA; 

- 1 HDMI; 

- 1 Ethernet RJ-45; 

- 1 Unidade de disco óptico opcional; 

- 1 Botão liga/desliga; 

- 1 Unidade de distribuição de energia; 

- 1 Luz de diagnóstico da fonte de alimentação; 

- 1 Slot de segurança com formato de cunha; 

- 1 Slot para trava de segurança. 

2 - DISCO RIGIDO: 

- SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, (mínimo); 

3 - ADAPTADOR DE VÍDEO: Placa gráfica integrada Intel® 

Graphics: 

- 1 porta VGA; 

- 1 porta HDMI; 

4 - ADAPTADOR DE REDE: 

- Placa de rede incorporada/integrada; 

- Interfaces de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000MB/s; mínimo 

de 01 (um) conector RJ-45 por placa; 

5 - TECLADO E MOUSE: 

- Teclado com entrada USB, em Português, padrão ABNT2 com 

tecla silenciosa; Mouse Óptico com entrada USB, todos na cor 

preta; 

6 - GABINETE E ACESSÓRIOS: 

- Gabinete tipo torre; 

- Cabeamento e Amarração: otimizado para fluxo de ar. 

- Fonte de alimentação para operação numa tensão de 110V/220V 

com chave para seleção ou automática. A fonte de alimentação 

deverá suportar todos os dispositivos instalados oferecendo ainda 

margem para suporte a futuras expansões do hardware; 

- O equipamento fornecido (gabinete da CPU) deverá estar 

identificado, de forma indelével e legível, com os respectivos 

números de série de fabricação. 

SISTEMA 

OPERACIONAL 

Windows® 10 Profissional 64-bit em Português (Brasil). 

ANTI-VÍRUS Anti-vírus proteção total por 1 ano (mínimo), Software de 

Segurança (Licença de uso). 

PACOTE Office Home and Student 2019 compatível com Windows 



 
 
 

MICROSOFT 

OFFICE 

solicitado anteriormente (Word, Excel, PowerPoint) (mínimo). 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, drivers 

de todos os componentes para o sistema operacional e periféricos 

instalados e ainda todos os acessórios necessários para a completa 

instalação e perfeito funcionamento do equipamento e periféricos. 

MANUAL Deverão ser entregues os manuais da placa mãe, das controladoras 

de I/O, vídeo, do monitor, do mouse e da unidade de disco rígido e 

os discos de configuração para aqueles dispositivos que sejam 

configurados por software, ou que não sejam diretamente 

suportados pela BIOS do equipamento. 

GARANTIA Garantia de 60 (sessenta) meses com atendimento local, válida 

para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor preta. 

REFERÊNCIA DESKTOP DELL VOSTRO SMALL DESKTOP OU SIMILAR 

 

ÍTEM 02 - MONITOR PARA MICROCOMPUTADOR DE LED - 18 POLEGADAS 

QUANTIDADE 28 

CARATERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

- Monitor de Led 18 polegadas (mínimo); 

- Monitor de vídeo totalmente compatível com microcomputadores 

baseados em tecnologia e Sistemas Operacionais Microsoft e 

Linux; 

- Resolução gráfica mínima de 1600 x 900 ppp; 

- Contraste mínimo de 20.000.000; 

- No mínimo, 02 (duas) interfaces de entrada do sinal de vídeo, 

padrão VGA e HDMI. 

- Controles digitais frontais de contraste, brilho, largura, altura, 

posição horizontal e vertical. 

- Deverá ser fornecido junto com o monitor LED: Cabo para 

conexão com microcomputador do tipo VGA ou HDMI. 

- Cabo de alimentação de energia elétrica deverá vir com plugue 

no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136). 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, drivers 

de todos os componentes para o sistema operacional e ainda todos 

os acessórios necessários para a completa instalação e perfeito 

funcionamento do equipamento e periféricos. 

MANUAL Deverão ser entregues o manual do equipamento. 

GARANTIA Garantia de 12 (doze) meses, válida para todos os seus 

componentes. 



 
 
 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que 

não estarão fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 

90 (noventa dias) e na cor preta. 

 

ÍTEM 03 - NOTEBOOK  

QUANTIDADE: 04 

PROCESSADOR Processador Intel® Core™i5 1035G1 10ª Geração (até 3.4 GHz, 6 

MB cache (mínimo). 

MEMÓRIA Memória de 8GB (1x8GB) DDR4 2666MHz, expansível até 16GB 

(mínimo). 

ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 

- Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics com memória 

gráfica compartilhada; 

Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda 

fina e com antirreflexo; 

- Teclado numérico, em português (padrão ABNT2) com leitor de 

impressão digital (compatível apenas em configurações com 

Windows); 

- Dell ou similar Interface Wireless Placa de rede 802.11ac (WiFi 

1x1) + Bluetooth 5.0; 

- Ethernet RJ45; 

- Bateria de 3 células e 42Wh (integrada); 

- Fonte de alimentação Bivolt, 45Watt AC Adaptor BCC; 

- Leitor de cartão de mídia SD 3 em 1 (mínimo); 

- Conexão HDMI 

- Mouse com sistema tipo TouchPad ou TrackPoint integrado. 

DISCO RÍGIDO Disco rígido de 256GB SSD PCIe M.2, (mínimo). 

SISTEMA 

OPERACIONAL 

Windows® 10 Professional Original 64 - Bit em Português-Brasil 

(Licença de uso). 

ANTI-VÍRUS Anti-vírus proteção total por 1 ano (mínimo), Software de 

Segurança (Licença de uso). 

PACOTE 

MICROSOFT 

OFFICE 

Office Home and Student 2019 compatível com Windows 

solicitado anteriormente (Word, Excel, PowerPoint) (mínimo). 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, drivers 

de todos os componentes para o sistema operacional e periférico 

instalados e ainda todos os acessórios necessários para a completa 

instalação e perfeito funcionamento do equipamento e periféricos. 

MANUAL Deverão ser entregues os manuais da placa mãe, das controladoras 

de I/O, vídeo e som, do monitor, do mouse e da unidade de disco 

rígido e os discos de configuração para aqueles dispositivos que 

sejam configurados por software, ou que não sejam diretamente 

suportados pela BIOS do equipamento. 



 
 
 

GARANTIA Mínima de 60 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) podendo ser na preta 

ou cinza. Cada equipamento/notebook, deverá conter case/capa de 

proteção na cor preta. 

REFERÊNCIA DELL VOSTRO 15 3000 OU SIMILIAR 

 

ÍTEM 04 - ESTABILIZADOR PARA COMPUTADORES 

QUANTIDADE: 28 

POTÊNCIA 500VA (mínimo). 

TENSÃO DE 

ENTRADA 

220Volts 

CONEXÃO DE 

SAÍDA 

No mínimo, 4 conexões de saída, com tensão de 115Volts 

RECURSOS 

ADICIONAIS 

Tenha um avançado sistema que analisa as condições da rede e 

corrige a tensão de saída, evitando que valores inadequados de 

tensão atinjam seus equipamentos; 

Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica; 

Led indicativo no painel frontal de múltipla função: rede normal, 

alta crítica e baixa crítica; 

Que atenda a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 

14373:2006; 

Chave liga/desliga embutida, evitando desligamento acidental; 

Fusível rearmável: permite acionar o equipamento após um evento 

de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de 

substituir o fusível; 

Proteção contra surtos de tensão provenientes da rede elétrica (em 

modo diferencial); 

Proteção contra sobreaquecimento com desligamento e rearme 

automático. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor preta. 

 

ÍTEM 05 - RACK PARA SERVIDOR E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

QUANTIDADE 01 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

- Gabinete em aço e pintura eletrostática com padrão 19" para 

acomodação de servidores e equipamentos eletrônicos em geral; 

- Tamanho: 36U de altura; 970mm de profundidade e comprimento 



 
 
 

19’’ padrão; 

- Estrutura monobloco soldada; 

- 4 Perfis 19" móveis na profundidade; 

- Longarinas laterais perfuradas em toda a extensão para fixação 

dos perfis; 

- Fechamentos laterais e traseiro removíveis; 

- Porta com várias opções de acabamento e ângulo de abertura 

maior que 180º facilitando a instalação e manutenção dos 

equipamentos; 

- Base e teto com abertura para passagem de cabos; 

- Ventilação natural ou forçada; 

- Suporta até 1000 kg distribuídos; 

- Pintura pó eletrostática texturizada de alta resistência; 

- Fecho com chave; 

- Dobradiças reforçadas. 

ITENS 

INCLUSOS/ADCIO

NAIS 

- 2 bandejas fixas 4 pontos na cor preta (fixada nos 4 perfis do Rack 

19" garantindo alta resistência e segurança para acomodar 

equipamentos sem padrão 19"); 

- 1 bandeja extraível na cor preta (bandeja extraível possui sistema 

telescópico de extração com corrediças que deslizam sobre esferas 

de aço); 

- 3 organizadores horizontal 19” 1U na cor preta (organizador 

horizontal é fixado no perfil do Rack 19" para auxiliar na 

acomodação dos cabos dos equipamentos instalados); 

- 1 unidade com 4 ventiladores na cor preta (unidade de ventilação 

para Rack 19" com 4 ventiladores. Estrutura montada em bloco 

para fácil instalação e remoção, botão liga/desliga, led indicador de 

ligado, seletor de voltagem e fusível de proteção; 

- 1 calha 8 tomadas com disjuntor (Possui 8 tomadas que podem ser 

de 10 ou 20A e disjuntor para proteção dos equipamentos ligados); 

- 4 rodízios (rodízios de baixo ruído para racks 19") para ser 

utilizado para o rack deslizar facilmente. 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos e ainda todos os acessórios 

necessários para a completa instalação e perfeito funcionamento do 

equipamento e periféricos. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor preta. 

REFERÊNCIA RACK SERVER 36U LEXTRON OU SIMILAR 

 

 



 
 
 

ÍTEM 06 - CABO DE REDE CAT5E 

QUANTIDADE 305 METROS (UMA CAIXA) 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

- Cabo de rede Par Trançado CAT5E, composto por condutores 

sólidos de cobre nu; 

- CAT5 na cor azul; 

- Isolado em Polietileno especial não propagante à chama; 

- Cabo de rede trançado para utilização em grande escala. Isolação 

termoplástica, 04 pares de cabos trançados, CCA, UTP, diâmetro 

0.50 mm; 

- Atende aos requisitos da Norma ANSI/TIA/EIA 568B.2. 

- Cabos de categoria 5, requisito mínimo para redes 100BASE-TX 

e 1000BASE-T, que são, respectivamente, os pacotes de rede de 

100 e 1000 megabits usados atualmente. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes do 

produto são novos e que não estarão fora de linha de fabricação, 

pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) na cor azul. 

 

ÍTEM 07 - SWITCH 08 PORTAS 

QUANTIDADE 05 

CONEXÕES RJ-45 

TAXA DE 

TRANSMISSÃO 

10/100/1000 (mínimo) 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

- 08 portas Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps (mínimo) com 

negociação de velocidade automática em todas as portas (N-

Way); 

- Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do 

acesso à Internet; 

- Instalação simples e rápida (Plug & Play); 

- Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo 

(normal/crossover); 

- Fonte de alimentação interna bivolt automática; 

- Painel frontal com LEDs das principais funções. 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, 

drivers de todos os componentes para o sistema operacional e 

periférico instalado e ainda todos os acessórios necessários para a 

completa instalação e perfeito funcionamento do equipamento e 

periféricos. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes 

do produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de 

fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor 



 
 
 

preta, banca ou cinza. 

 

ÍTEM 08 - CONECTORES DE REDES RJ45 (CAIXA com 100) 

QUANTIDADE 200 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

 - Corpo em material termoplástico de alto impacto retardante a 

chamas; 

- Conector frontal padrão RJ-45 (8P8C) com contatos em liga de 

cobre berílio revestidos com 50 micropolegadas de ouro sobre 

uma camada de 100 micropolegadas de níquel; 

- Os circuitos impressos devem estar totalmente confinados 

dentro de cada módulo ou seja, o conector deve conter proteção 

para os circuitos impressos, evitando danos aos mesmos durante e 

depois do processo de conectorização; 

- Os conectores RJ-45 serão utilizados para fazer a terminação do 

cabeamento horizontal e disponibilizar facilidades nas áreas de 

trabalho em sistemas com cabeamento estruturado; 

- Os conectores RJ-45 devem ter total compatibilidade do 

conjunto com as especificações ANSI/TIA/EIA; 

- Os conectores RJ-45 devem ter total conformidade com os 

padrões de rede local: IEEE 802.3/802.3u/803.2z, IEEE 802.12, 

ATM FORUM UNI 3.1/4.0 e ANSI X3T9.5/X3T9.3; 

- Os conectores RJ-45 devem ter resistência de longa duração à 

corrosão por umidade, temperaturas extremas e fatores 

ambientais. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes 

do produto são novos e que não estarão fora de linha de 

fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) 

transparente ou na cor azul. 

 

ÍTEM 09 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND  

QUANTIDADE 06 

CONEXÕES 04 portas LAN 10/100 Mbps (mínimo); 

01 porta WAN 10/100 Mbps (mínimo). 

WIRELESS Wi-Fi mais rápido em ambas bandas de 2.4GHz (450Mbps) e 

5GHz (867Mbps); 

TAXA DE 

TRANSMISSÃO 

1.35 Gbps (mínimo). 

ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA 

- Roteador, sem fio - switch de 4 portas (integrado); 

- Velocidade wireless de 1.35 Gbps ideal para aplicações 

sensíveis a interrupções, como streaming de vídeo em HD; 

- Possuir no mínimo cinco antenas que aumentam 

significativamente a potência e a estabilidade da rede sem fios; 



 
 
 

- Protocolo de transporte: PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, 

DHCP, DDNS; 

- Prevenção contra ataques DoS, servidor da impressora, filtro de 

endereços MAC, suporte IPv6, suporte Sistema (WDS) de 

Distribuição Sem Fio, Controle parental, filtragem de endereço 

de IP, apoio de Multimédia Wi-Fi (WMM), suporte de servidor 

virtual, Wi-Fi Protected Setup (WPS), servidor DHCP, suporte 

Samba, servidor FTP, reencaminhamento de porta, botão de 

reinício, controlo de largura de banda, suporte IPv4, criação de 

rotas, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), cliente DHCP 

- Controle de banda baseado em IP permite aos administradores 

determinarem que largura de banda será alocada para cada 

computador; 

- Requisitos do Sistema: UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, 

Linux, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (mínimo); 

- Fonte de alimentação interna bivolt automática. 

CABOS E 

CONECTORES 

Acompanhado de todos os cabos, conectores, adaptadores, 

drivers de todos os componentes para o sistema operacional e 

periférico instalado e ainda todos os acessórios necessários para a 

completa instalação e perfeito funcionamento do equipamento e 

periféricos. 

GARANTIA Mínima de 12 meses, válida para todos os seus componentes. 

OBSERVAÇÃO O fabricante do equipamento garante que todos os componentes 

do produto são novos, inclusive os suprimentos (sem uso, 

reforma ou recondicionamento) e que não estarão fora de linha de 

fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa dias) e na cor 

preta, branca ou cinza. 

REFERÊNCIA TP-LINK AC1350 OU SIMILAR 

 

5. DA AQUISIÇÃO E DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 

 

5.1. O objeto deste Termo de Referência constitui-se da aquisição de computadores do tipo 

Desktop e Notebook, Estabilizadores, Rack para Servidor e Rede de Computadores, Switch, 

Cabo de Rede, Roteadores Wi-Fi e Conectores para cabos de rede para instalação e 

configuração do novo Parque Tecnológico do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba 

 

5.2. Todos os equipamentos deverão ser novos e ter a embalagem lacrada, a fim de permitir 

completa segurança durante o transporte, além disso, devem estar em perfeitas condições 

quando da recepção pelo Coren-PB e identificados externamente com os dados constantes da 

Nota Fiscal;  

 

5.3. Os equipamentos serão recebidos pela Comissão de Recebimento do Coren-PB, 

acompanhado do fiscal de contrato, para verificação da conformidade das especificações e 

quantidades;   



 
 
 

 

5.4. Os equipamentos entregues em desacordo com a descrição constante do item 3 deste 

Termo de Referência serão recusados e deverão ser substituídos em até 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da comunicação da recusa, por outros que atendam às especificações, sem 

acréscimo de valor.  

 

5.5. Os equipamentos que forem recusados por estar em desacordo com o especificado 

deverão ser recolhidos pela Contratada, sem que haja custo para o Coren-PB, em até 10 (dez) 

dias úteis após a substituição citada no item anterior. Caso estes itens não sejam recolhidos 

dentro do prazo, serão descartados sem gerar direito de indenização à licitante. 

 

6. DA ENTREGA DO OBJETO 

 

6.1. O prazo para entrega, instalação e configuração dos equipamentos deverá ser de, no 

máximo, 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento pela 

Contratada.  

 

6.2. O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, por meio de servidor designado, fará 

acompanhamento de todas as fases anteriormente disposta. Caso os equipamentos estejam em 

desacordo com o indicado, a Contratada deverá entrega-los da forma correta, contadas da 

notificação por escrito do servidor. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por servidor nomeado 

pelo Contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da Lei nº 8.666/93; 

 

7.2. Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os itens fornecidos 

em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência.  

 

7.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste Termo de Referência. 

 

7.4 A futura aquisição será acompanhada e fiscalizada por Fiscal e Gestor de Contrato 

designados pela Presidência do Coren-PB, através de portaria, atendendo ao disposto no art. 

67 da Lei 8.666/93. Independentemente de qualquer aviso, o Coren-PB, a seu critério, poderá 

fazer a substituição de seu(s) gestor(es), sem que haja necessidade de elaboração de Termo 

Aditivo. 

 

7.5. São atribuições do gestor:  

a) Analisar e verificar os serviços atestados pelo fiscal, bem como conferir e encaminhar 

para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;  

b) Analisar e instruir processo concernente a faltas cometidas pela contratada, com 

indicação de penalidade cabível e da necessidade ou não de rescisão contratual, visando 



 
 
 

posterior encaminhamento à autoridade competente para decidir/autorizar o ato, 

conforme o caso; 

c) Analisar e instruir processo concernente a aplicação de multas e execução da 

garantia, visando posterior encaminhamento à autoridade competente para 

decidir/autorizar o ato, conforme o caso;  

 

7.6. A Fiscalização atuará até o final do Contrato e será exercida no interesse exclusivo do 

Coren-PB, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade.  

 

7.7. Caberá ao Fiscal do Contrato do Coren-PB:  

a) Aprovar a indicação do preposto pela condução dos trabalhos, pelo contratado;  

b) Nos termos do Artigo 67, § 2º da Lei 8.666/93, anotar em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

c) Observar as falhas na execução do objeto, tanto materiais quanto relativo à mão-de-

obra e a não observância aos projetos; 

d) Determinar a correção de vícios e danos detectados na execução do objeto;  

e) Esclarecer os solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas 

no Termo de referência, especificações e outros documentos. 

 

7.8. Caso o empregado designado encontre indícios de fraude ou falhas na execução 

contratual, no exercício da fiscalização, o Coren-PB deverá instaurar processo administrativo, 

devendo, se for o caso, aplicar as sanções previstas no Art. 7º da Lei nº 10.520/2020 e do Art. 

87, III e VI da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais previstas no Art. 96 da Lei nº 

8.666/93. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 

5.450/05, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações 

da Contratante:  

8.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Edital de Pregão Eletrônico e seus Anexos;  

8.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua proposta;  

8.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  

8.1.4. Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à 

execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;  

8.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) produtos/serviço(s) fornecidos/executados 

fora da especificação ou com problemas;  



 
 
 

8.1.6. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.  

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 

5.450/05, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações 

da Contratada:  

9.1.1. Fornecer, sob sua integral responsabilidade, os equipamentos discriminados 

neste Termo de Referência, devendo receber prévia aprovação do Coren-PB, que se reserva o 

direito de rejeitá-los;  

9.1.2. Atender prontamente o pedido de substituição de funcionários envolvidos nos 

serviços que por ventura o Coren-PB venha a solicitar, desde que devidamente justificado;  

9.1.3. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo 

Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;  

9.1.4. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Coren-PB, 

qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para 

adoção das medidas cabíveis;  

9.1.5. Remover, reparar, corrigir, refazer ou substituir a suas expensas, no todo ou em 

parte, os equipamentos nos quais forem constatadas falhas, defeitos, incorreções ou quaisquer 

danos, em até 2 horas; 

9.1.6. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do objeto, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Coren-PB;  

9.1.7. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 

dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;  

9.1.8. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação. 

9.1.9. Em relação ao subitem anterior, as documentações essenciais à verificação da 

qualificação técnica e econômica-financeira são as seguintes:  

9.1.9.1 Qualificação  Econômico-Financeira: 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

b) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União;  

c) Certidão Negativa de Débitos Estadual; 

d) Certidão Negativa de Débitos Municipal;  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Certidão Negativa  

g) 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; 

I. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do 

último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 

2015); 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; é admissível o balanço intermediário, se decorrer de 

lei ou contrato social/estatuto social. 

II. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme 

dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi 

exigida pelo órgão fiscalizador; 

 

9.1.9.2. Qualificação Técnica: 

I. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 

ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

II. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 

deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características 

mínimas: 

a) Os atestados deverão referir-se ao âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 

vigente;  

b) Não serão aceitos atestados de contratações não concluídas, 

executadas parcialmente ou em andamento. 

 

9.1.10. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação 

vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz 

respeito aos seus colaboradores;  

9.1.11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham ser vítimas os seus 

colaboradores em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias e lhes assegurando as demais exigências para o exercício das atividades; 

9.1.12. Utilizar melhores práticas, capacidade técnica, materiais, equipamentos, 

recursos humanos e supervisão técnica e administrativa para garantir a qualidade do 

atendimento às especificações contidas neste Termo, no Edital e em seus Anexos;  

 

9.1.13. Responsabilizar-se integralmente pela sua equipe técnica, primando pela 

qualidade, pelo desempenho, pela eficiência e pela produtividade, com fins para a execução 



 
 
 

dos trabalhos, dentro dos prazos estipulados e cujo descumprimento será considerado infração 

passível de aplicação das penalidades previstas; 

 

9.1.14. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes das 

prestações de serviços objeto deste termo de referência; 

 

9.1.15. Informar ao Coren-PB, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer 

alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da empresa;  

 

9.1.16. Arcar com despesas decorrentes de quaisquer infrações praticadas por seu 

pessoal durante a execução dos serviços;  

 

9.1.17. Não será permitida a subcontratação, terceirização, cessão ou qualquer outra 

forma de transferência das obrigações e direitos do objeto contratual, mesmo que parcial ou 

temporária, sob qualquer forma;  

 

9.1.18. Responsabilizar-se pela gestão dos recursos humanos alocados nas atividades 

deste objeto;  

 

9.1.19. Manter a mais absoluta confidencialidade a respeito de quaisquer informações, 

dados, processos, fórmulas, códigos, cadastros, fluxogramas, dispositivos, modelos, bases de 

dados ou outros materiais de propriedade do Coren-PB ou de terceiros, aos quais tiver acesso 

em decorrência da prestação de serviços para o objeto do contrato, ficando terminantemente 

proibida de fazer uso ou revelar estes, sob qualquer justificativa;  

 

9.1.20. Cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital e seus Anexos.  

 

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

10.1. O registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, não prorrogáveis; 

 

10.2. O prazo de vigência do contrato decorrente da Ata de Registro de preços é de 12 (doze) 

meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o inciso II do art. 57 da 

Lei nº 8.666 de 21/06/1993, mediante assinatura de Termo Aditivo;  

 

11. DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1. Será formalizada após aprovação da Representante Legal do Conselho Regional de 

Enfermagem da Paraíba, e devidamente assinada pela Representante Legal da 

CONTRATADA e do CONTRATANTE. 

 

 

 



 
 
 

12. DO PAGAMENTO 

 

12.1. Deverá ser apresentada, no Setor Financeiro do Conselho Regional de Enfermagem da 

Paraíba, a Nota Fiscal/Fatura, emitida em 02 (duas) vias, acompanhadas dos respectivos 

comprovantes de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal, regularidade 

relativa à seguridade social e ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); devidamente 

certificadas e atestadas pelo Fiscal do Contrato, devendo conter no corpo das Notas 

Fiscais/Faturas, a descrição do objeto, o número do CONTRATO. O pagamento será efetuado 

pela CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante cheque nominal a CONTRATADA 

para depósito do pagamento ou através de cheque nominal a Empresa o qual deverá ser 

efetuado no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos após a apresentação. 

 

13. DO REAJUSTE 

 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

13.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 

os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, podendo aplicar o 

IGPM fixado pelo governo como índice. No entanto, nada obsta que as partes decidam, de 

comum acordo, fixar novos valores, observando os parâmetros de razoabilidade e o valor 

praticado no mercado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

 

14. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

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

licitante/adjudicatário que:  

a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

e) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

f) não mantiver a proposta; 

g) cometer fraude fiscal; 

h) comportar-se de modo inidôneo; 

 

14.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente.  

 

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

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 



 
 
 

 

14.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções:  

 

14.5. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

14.6. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

 

14.7. 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; 

 

14.8. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

pelo prazo de até cinco anos; 

 

14.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

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

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

14.10. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

 

14.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

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

à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 

de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

14.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

 

14.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

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

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

participação de agente público.  

 

14.14. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

 



 
 
 

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

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

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

9.784, de 1999. 

 

14.16. 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. 

 

14.17. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

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

Referência. 

 

15. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

 

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

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

15.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

15.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

 

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

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

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

7.892/13. 

 

16. DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO 

 

16.1. Os critérios de julgamento estarão de acordo com o previsto no art. 8º, V do Decreto nº 

3.555/2000 e Art. 7º, caput e parágrafo único do Decreto nº 10.024/2019, adotando-se o 

critério de menor preço ou maior desconto, sendo que para tornar-se adjudicatária, é 

imprescindível que a proposta atenda todas as condições estabelecidas no edital, bem como 

apresente preço compatível com o praticado no mercado.   

 

16.2. A proposta de preços deverá atender aos seguintes requisitos: 

16.2.1. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação; 

16.2.2. Conter especificação clara e completa do produto ofertado, observadas as 

especificações constantes neste Termo; 



 
 
 

16.2.3. Conter os preços expressos em R$ (reais) com aproximação de até duas casas 

decimais; 

16.2.4. Declaração expressa de que nos preços estão incluídos todos os impostos, taxas, 

fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes até a 

efetiva entrega do serviço ofertado. 

 

17. DOS VALORES E CUSTOS MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

17.1. O valor estimado para a aquisição de todos os computadores, notebooks e equipamentos 

de informática é de R$ 233.595,56 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e noventa e 

cinco reais e cinquenta e seis centavos), com base nas pesquisas realizadas pela equipe de 

planejamento dos Estudos Técnicos Preliminares; 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN-PB se reserva no direito de 

paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a prestação dos serviços, mediante pagamento único 

e exclusivo dos trabalhos já executados, por ajuste entre as partes interessadas. 

 

19. DA EXPLICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

 

19.1. Este Projeto Básico foi expedido na cidade de João Pessoa, conforme Inciso I do 

Parágrafo segundo do Art. 7º da Lei 8.666/93 e ratificado e autorizado pelo ordenador de 

despesas deste regional. 

 

João Pessoa-PB, 04 de outubro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

Adjone de Oliveira Gomes 

Setor de Tecnologia da Informação do 

Coren-PB 

____________________________________ 

Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo 

Presidente do Coren-PB 



 
 
 

ANEXO II - PLANILHA DESCRITIVA DE ITENS E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS - 

VALORES MÁXIMOS PARA CONTRATAÇÃO  

 

Apresentamos Planilha de preços médios, unitários e totais, de todos os itens objeto da 

presente licitação, obtidos após pesquisa de mercado pela CPL do Coren-PB. Os preços 

indicados já levam em conta todas e quaisquer despesas para a entrega dos computadores, 

notebooks e equipamentos de informática na forma descrita no Termo de Referência. 

A quantidade, apresentada nas planilhas que seguem, não indicam qualquer 

compromisso futuro, tão-somente refletindo valor estimado utilizando-se como referencial 

máximo para contratação. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 DESKTOP  

+  

GARANTIA DE 60 (SESSENTA) 

MESES PARA DESKTOP 

(Considera-se 10% do valor do item) 

28 R$ 5.598,00 

+  

R$ 559,80  

(garantia) 

R$ 172.418,40 

02 MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR DE LED – 18 

POLEGADAS 

 

28 

 

R$ 747,91 

 

R$ 20.941,48 

03 NOTEBOOK  

+  

GARANTIA DE 60 (SESSENTA) 

MESES PARA NOTEBOOK 

(Considera-se 10% do valor do item) 

04 R$ 5.529,00 

+ 

R$ 552,90 

R$ 24.327,60 

04 ESTABILIZADOR PARA 

COMPUTADORES 

28 R$ 255,43 R$ 7.152,04 

05 RACK PARA SERVIDOR E 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS  

 

01 

 

R$ 5.889,10 

 

R$ 5.889,10 

06 CABO DE REDE CAT5E. CAIXA COM 

305M 

01 R$ 665,10 R$ 665,10 

07 SWITCH 08 PORTAS 05 R$ 148,22 R$ 741,10 

08 CONECTORES DE REDES RJ45 

(CAIXA COM 100) 

200 R$ 74,90 R$ 149,80 

09 ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 06 R$ 218,49 R$ 1.310,94 

 

 

  

VALOR MÁXIMO GLOBAL  R$ 233.595,56 



 
 
 

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _______ 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA, situado na Av. 

Maximiano Figueiredo, nº 36, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.647.181/0001-91, 

neste ato designado simplesmente COREN/PB e representado pela sua presidente Dra. 

Rayra Maxiana Santos Beserra de Araújo, brasileira, enfermeira COREN nº 433212-

ENF, portadora da Carteira de Identidade nº 3693583 SSDS/PB, CPF nº 096.936.874-77, 

domiciliada nesta capital, onde pode ser encontrada no endereço acima mencionado, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 

para REGISTRO DE PREÇOS n°___/2021, publicada no _______de  

__/__/2021__, processo administrativo n° 3687/2021; 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 n° 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 

2013, e em conformidade com as disposições a seguir:  

 

1. DO OBJETO 

 

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

especificado(s) no(s) item(ns)______ no Termo de Referência anexo I do edital do 

Pregão Eletrônico SRP n° _____/2021, 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:  

 

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

ITEM Descrição/especificação 
Quantidad

e 

Valor  

Unitário 

Valor  

total 

I DESKTOP + GARANTIA 28  R$   R$ 

II MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR DE 

LED – 18 POLEGADAS 

28  R$   R$ 

III NOTEBOOK + GARANTIA 04  R$   R$ 



 
 
 

IV ESTABILIZADOR PARA 

COMPUTADORES 

28  R$   R$ 

V RACK PARA SERVIDOR E 

EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS 

01  R$   R$ 

VI CABO DE REDE CAT5E – 

CAIXA 305M 

01  R$   R$ 

VII SWITCH 08 PORTAS 05  R$   R$ 

VIII CONECTORES DE REDES 

RJ45 (CAIXA COM 100) 

200  R$   R$ 

IX ROTEADOR WIRELESS 

DUAL BAND 

06  R$   R$ 

 VALOR GLOBAL   R$ 

 

2.2. . A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta 

como anexo a esta Ata. 

 

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 n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013. 

3.1.1. 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 preços, que 

demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 

administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, 

conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e  Gestão. 

3.1.2. O artigo 22 do Decreto 7.892/2013 pressupõe que desde que 

devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante 

sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

administração pública federal que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. E em seu parágrafo 

primeiro diz que: Os órgãos e entidades que não participaram do registro de 

preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão 

consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão. A manifestação do órgão gerenciador de que 

trata o § 1° fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas 



 
 
 

entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o 

ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 

administração pública federal da utilização da ata de registro de 

preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. E após 

aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no Portal de 

Compras do Governo federal. 

 

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; 

3.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

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

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 

eventualmente aderirem. 

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. 

3.6.1. 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. 

 

4. VALIDADE DA ATA 

 

4.1.A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir do (a) 

____________________, não podendo ser prorrogada. 

 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 

 

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

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

registrados nesta Ata. 



 
 
 

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

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

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

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

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

(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

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

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.1.  A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

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

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

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

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

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

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

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

contratação mais vantajosa. 

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

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

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

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

superior àqueles praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 

8.666, de 1993, ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

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

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

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

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

devidamente comprovados e justificados: 

 5.9.1. por razão de interesse público; ou 

 5.9.2. a pedido do fornecedor. 

 

6. DAS PENALIDADES 

 

6.1.  O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital. 

 

6.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do 

cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não 



 
 
 

honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° 

do Decreto n° 10.024/19. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1.  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. 

7.2.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do art. 12, 

§1° do Decreto n° 7892/13. 

7. 3.  A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes 

que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 

certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.  11, 

§4° do Decreto n. 7.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ___ (__) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 

João Pessoa-PB, ____de ________ de 20___. 

 

 

 

                              ________________________________________________ 

 Representante Legal do Órgão Gerenciador 

 

 

                              ________________________________________________ 

Representante Legal do Fornecedor Registrado 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE ENTRE SI 

FAZEM, DE UM LADO, O CONSELHO REGIONAL DE 

ENFERMAGEM DA PARAÍBA – COREN-PB E, DE 

OUTRO LADO, A 

EMPRESA................................................. 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA, situado na Av. 

Maximiano Figueiredo, nº 36, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.647.181/0001-91, neste 

ato designado simplesmente COREN/PB e representado pela sua presidente Dra. Rayra 

Maxiana Santos Beserra de Araújo, brasileira, enfermeira COREN nº 433212-ENF, portadora 

da Carteira de Identidade nº 3693583 SSDS/PB, CPF nº 096.936.874-77, domiciliada nesta 

capital, onde pode ser encontrada no endereço acima mencionado, doravante denominada 

CONTRATANTE, e a empresa ........................................... com sede na Avenida 

......................................... Inscrita no CNPJ sob o n.º........................................................, 

representada neste ato pelo(a) Sr.(a) ............................................................., doravante 

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, realizado mediante 

procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº _____, decorrente 

do Processo Administrativo Coren-PB nº __________, observadas as especificações 

constantes do Edital, regido pela Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº. 10.024/19 e nº 7.892/2013, 

Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas normas e condições abaixo: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Aquisição de Computadores, Notebooks e 

Equipamentos de Informática, nas quantidades, valores e especificações definidas 

conforme tabela de itens abaixo: 

 

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

ITEM Descrição/especificação 
Quantidad

e 

Valor  

Unitário 

Valor  

total 

I DESKTOP + GARANTIA 28  R$   R$ 

II MONITOR PARA 

MICROCOMPUTADOR DE 

LED – 18 POLEGADAS 

28  R$   R$ 

III NOTEBOOK + GARANTIA 04  R$   R$ 

IV ESTABILIZADOR PARA 

COMPUTADORES 

28  R$   R$ 



 
 
 

V RACK PARA SERVIDOR E 

EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS 

01  R$   R$ 

VI CABO DE REDE CAT5E – 

CAIXA 305M 

01  R$   R$ 

VII SWITCH 08 PORTAS 05  R$   R$ 

VIII CONECTORES DE REDES 

RJ45 (CAIXA COM 100) 

200  R$   R$ 

IX ROTEADOR WIRELESS 

DUAL BAND 

06  R$   R$ 

 VALOR GLOBAL   R$ 

 

1.2 – Os valores descritos na tabela anterior deverão ser mantidos durante a vigência do 

contrato. 

 

1.3 – Da entrega: 

a) A entrega dos materiais deverá ser efetuada, em até 15 (quinze) dias após o 

recebimento da ordem de fornecimento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS GARANTIAS   

 

2.1 O licitante deverá apresentar declaração de garantia do fabricante dos equipamentos 

ofertados, onde ateste uma garantia por no mínimo 01 (um) ano, contra quaisquer defeitos de 

fabricação, incluindo todas as despesas decorrentes do deslocamento do técnico, além da 

substituição de peças, e assistência técnica autorizada na Região Metropolitana de João 

Pessoa; 

 

2.2.   Ficará ainda o licitante obrigado a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, ás 

suas expensas, no todo ou em parte, o equipamento em que se verificam imperfeições, vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou decorrente de fabricação, no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos. 

 

2.3. Durante o período de garantia, os custos com deslocamentos técnicos serão de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE ENTREGA DOS  

EQUIPAMENTOS. 

 

3.1. O presente contrato entra em vigor a partir da sua assinatura com vigência até fim do 

exercício financeiro, ou seja, dia 31/12/202_,  

 

3.2. A entrega do objeto obedecerá ao prazo máximo de 15 (quinze) dias. O prazo de 15 



 
 
 

(quinze) dias será contado em dias corridos a partir do recebimento da ordem de 

fornecimento. 

  3.2.1. LOCAL DE ENTREGA: Deverão ser entregues na sede do Conselho Regional 

de Enfermagem da Paraíba, situado na Av. Maximiano Figueiredo, 36 – Edifício Empresarial 

Bonfim – 3º andar – Centro – João Pessoa-PB, sendo recepcionado pela Comissão de 

Recebimento do Coren-PB. 

 

3.3. A entrega dos itens previstos na cláusula primeira encerrará o contrato pela satisfação do 

objeto, ressalvados os casos de entrega em desacordo com as especificações ou realizada com 

vício de qualidade. 

 

3.4. A licitante vencedora deverá entregar os equipamentos de acordo com o ofertado em sua 

proposta e em absoluta conformidade com as exigências contidas no Termo de Referência; 

 

3.5. Caso os equipamentos sejam diferentes dos propostos ou apresentarem defeitos, serão 

automaticamente rejeitados, porém a contagem do prazo de entrega não será interrompida em 

decorrência do equipamento rejeitado, arcando a licitante vencedora com o ônus decorrente 

desse atraso; 

 

3.6.  Deverão ser entregues, juntamente com os equipamentos, a documentação 

comprobatória de que os mesmos estão cobertos pela garantia mínima estabelecida no Termo 

de Referência; 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 

 

4.1. O valor global do presente Contrato é de R$........... (.......................................), o 

pagamento será executado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após a apresentação da 

Nota Fiscal pela CONTRATADA, bem como o recebimento definitivo do(s) objeto(s), 

atestado pela comissão de recebimento do Coren, desde que não haja fator impeditivo 

imputável ao licitante vencedor. 

 

4.2. Todas as despesas, inclusive com frete, deverão estar incluídas no valor total do objeto, 

não recaindo, em hipótese nenhuma, despesas para o Conselho Regional de Enfermagem da 

Paraíba. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento somente será efetuado depois de 

satisfeitas todas as condições de entrega previstas no Termo de Referência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, à 

CONTRATADA, mediante cheque nominal a CONTRATADA, após a entrega dos produtos 

no COREN-PB, acompanhado da Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pela 

Seção de Almoxarifado e/ou comissão de recebimento do COREN-PB. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo os 

respectivos serviços prestados, com preço unitário e preço total, em nome da 

CONTRATANTE, com endereço do local de entrega, devendo, ainda, ter no verso, o atesto 

do recebimento dos serviços.  



 
 
 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato ocorrerão por conta da 

dotação orçamentária Nº_____________ e nota de empenho nº _____, datada de ___ de 

_______ de 20____. 

 

CLÁUSULA SEXTA - SANÇÕES CONTRATUAIS 

 

6.1. As sanções administrativas estão previstas no Item 12 do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA -  RESCISÃO CONTRATUAL 

 

7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das 

hipóteses dos artigos 77 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, deverá a 

CONTRATANTE obedecer às seguintes disposições: 

a) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 

das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o 

fornecimento do material. 

c) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado para tal. 

d) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 

obrigações contratuais. 

e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos 

materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

CONTRATADA. 

 

9.1. Além das obrigações resultantes da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e 

subsidiariamente da Lei nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes, são obrigações da 

Contratada: 

a) 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; 

b) Efetuar a prestação do serviço do objeto contratual, conforme especificações e prazos 

constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

c) 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; 



 
 
 

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

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

e) Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

f) Empregar, na execução dos serviços, profissionais devidamente capacitados; 

g) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta; 

h) Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições de fornecimento ou 

prestação dos serviços que atinja direta ou indiretamente a CONTRATANTE; 

i) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 

transfere responsabilidade à Contratante; 

j) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

k) O prazo da entrega dos computadores, notebooks e equipamentos de informática será 

de 15 (quinze) dias, contado em dias corridos a partir do recebimento da ordem de 

fornecimento. 

 

9.2. A Contratada deverá manter durante toda a execução dos serviços as mesmas condições 

de habilitação do certame, devendo apresentar comprovantes sempre que solicitado pela 

Contratante. 

 

9.3. A contratada, durante a entrega dos computadores, notebooks e equipamentos de 

informática, deverá comprovar que todos os objetos possuem a etiquetagem determinada pelo 

INMETRO, em conformidade com a Portaria ME nº 170, de 10 de abril de 2012, como 

também preenchem os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Bens de Informática 

conforme prevê a mesma Portaria anteriormente citada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  

 

10.1. A fiscalização da execução do objeto do contrato será exercida por empregado(s) 

público(s) designado(s) pelo contratante, nos termos do artigo 67 e 73 da lei nº 8.666/93. 

10.1.1. O gestor de contratos terá as seguintes atribuições: 

a) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, juntamente com o Fiscal 

designado; 

b) Indicar, se for o caso, a existência de irregularidades à contratada, para 

tempestiva adoção de medidas corretivas;  

c) Proceder, se for o caso, ao registro das ocorrências e adotar as providências 

necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados 

previstos no contrato. 

d)  

10.1.2. Ao Fiscal do contrato, caberá: 

a) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços; 



 
 
 

b) O ateste das faturas dos serviços prestados, desde que cumpridas as 

exigências estabelecidas no Contrato e no Edital de licitação com seus 

anexos; 

c) O ateste de conformidade dos serviços executados. 

 

10.2. Há que se reforçar que a fiscalização 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 contratante ou de seus agentes, em conformidade com o art. 70 da Lei 

8.666/93. A ausência de comunicação por parte do Coren-PB, referente à irregularidade ou 

falhas, não exime a contratada das responsabilidades determinadas neste instrumento. 

 

10.3. A contratada deverá permitir, bem como oferecer condições para a mais ampla e 

completa fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações e atendendo às 

observações e exigências apresentadas pela fiscalização. O descumprimento total ou parcial 

das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos 

sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 

instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10.4. Ao contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em 

desacordo com o estabelecido no termo de referencia. 

 

10.5. Caso o empregado designado encontre indícios de fraude ou falhas na execução 

contratual, no exercício da fiscalização, o COREN-PB deverá instaurar processo 

administrativo, devendo, se for o caso, aplicar as sanções previstas no Art. 7º da Lei 

10.520/2002 e do Art. 87 III e VI da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 

previstas no Art. 96 da Lei 8.666/93. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

 

11.1. O Contratante poderá realizar acréscimos ou supressões nas quantidades inicialmente 

previstas, respeitados os limites do artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como 

base os preços constantes da proposta da Contratada.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- FORO 

 

12.2. Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado da Paraíba, com 

renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

dúvidas e questões oriundas do presente instrumento. 

E, assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, 

as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para 

um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem. 

 



 
 
 

 

João Pessoa-PB, ____ de outubro de 20____. 

 

                                                                 

                                                          CONTRATANTE      

 

__________________________________            __________________________________ 

       Presidente do COREN-PB                                                 Tesoureiro do COREN-PB 

 

   

 

CONTRATADA 

 

________________________________________ 

                                               RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. __________________________________________CPF:______________________ 

 

2. __________________________________________CPF:______________________ 


