MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA CAMPUS VILHENA
PREGÃO ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015
(Processo Administrativo n.º 23243.005054/2015-07
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Câmpus Vilhena, por meio do Pregoeiro
César Lucas dos Santos, designado pela Portaria nº 058 de 11 de Maio de 2015, sediado
Rodovia BR 174, Nº 4334, Km 03 – Zona Urbana – Vilhena/RO – CEP: 76980-000, realizará
licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do
tipo menor preço por item, para AQUISIÇÃO FUTURA DE IMPRESSORAS, no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do
Decreto 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 4 de 11 de
setembro de 2014, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de
2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 23/10/2015
Horário: 9h.
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para possível aquisição futura de
IMPRESSORAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.
1.3. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante deste Edital e o descrito
na Nota de Empenho ou no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerá,
sempre, a descrição deste Edital.
1.4. O valor total estimado do objeto da presente licitação é de R$ 285.990,56 (duzentos e
oitenta e cinco mil novecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) de acordo com
a estimativa apresentada no Termo de Referência.

2.

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será o INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – Câmpus
Vilhena.
2.2. Haverá órgãos participantes, que são:
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2.2.1.Câmpus Ariquemes;
2.2.2.Câmpus Cacoal;
2.2.3.Câmpus Colorado do Oeste;
2.2.4.Câmpus Ji-Paraná
2.2.5.Câmpus Porto Velho Calama;
2.2.6.Câmpus Guajará;
2.2.7.Reitoria.
3.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que
eventualmente aderirem.
3.5. 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. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
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4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo
interessado.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
5.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo
8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.
5.1.1 Em relação aos itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a participação é exclusiva a
microempresas e empresas de pequeno porte; (em consonância com o inciso
III, art. 48 da Lei Complementar 147). Exceto o item: 05 que será de ampla
concorrência.
5.1.2 Ressalte-se que o item 05, objeto de ampla concorrência, constitui em
origem 93 unidades, sendo-lhe aplicado o disposto no artigo 48, III, da LC
123/2006 (redação determinada pela LC 147/2014), pelo que se desmembrou em
item 05 e 06, com 73 e 20 unidades, respectivamente. De maneira que o último
representa a aplicação da cota exigida naquele dispositivo normativo.
5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
5.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
5.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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5.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus Arts. 42 a 49.
5.3.2. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
5.3.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;
5.3.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.3.5. 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.
5.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

6.

DO ENVIO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.
6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.6.1. valor unitário;
6.6.2. a quantidade total de cada item conforme fixado no termo de referência;
6.6.3. Marca;
6.6.4. Fabricante;
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6.6.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, as características do bem
ofertado.
6.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor
registrado.
6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.9. A proposta deverá ter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias, a partir da
homologação do pregão.

7.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário;
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a
três (3) segundos.
7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
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7.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos
participantes.
7.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204,
de 2007.
7.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira
colocada.
7.16. 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.
7.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa 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.
7.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado
sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
7.19. Será assegurado o direito de preferência de que trata o art. 3º, da Lei 8.248/91,
regulamentada pelo Decreto nº 7.174/2010, aos LICITANTES que declarem usufruir dos
benefícios.
7.19.1 Após o encerramento da fase de lances, os LICITANTES cujas
propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA CAMPUS VILHENA
proposta válida serão convocados para encaminhar, sob as penas da lei, a
Declaração de Direito de Preferência – Anexo V deste Edital, para que
possam oferecer nova proposta para igualar ou superar a melhor proposta
válida.
7.19.2 A convocação será realizada via chat, LICITANTE por LICITANTE, para
que no prazo de até 15 (quinze) minutos, encaminhe o Anexo V deste Edital
eletronicamente via e-mail: ccl.vilhena@ifro.edu.br
7.19.2.1 No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na
mesma ordem de classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que
primeiro poderá ofertar nova proposta.
7.19.3 O exercício do direito de preferência será concedido observando-se o
disposto nos arts. 5º e 8º do Decreto nº 7.174/2010 e no Acordão nº 4.241/2012,
conforme segue abaixo:
1° - Micro e pequenas empresas.
2° - Tecnologia no País + Processo Produtivo Básico.
3° - Tecnologia no País.
4° - Processo Produtivo Básico.
7.19.4 Na hipótese de não existirem LICITANTES que atendam as condições
descritas no subitem 7.19, excepcionalmente, não se aplicará a preferência em
questão, e o Pregoeiro procederá à avaliação das propostas apresentadas,
obedecendo à ordem de classificação.
8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3. 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. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto,
sob pena de não aceitação da proposta.
8.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se
os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
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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.
8.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.7. 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.
8.7.1. 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.
8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.8. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
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improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF,
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação
econômico-financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º,
13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
9.2.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto
ao SICAF.
9.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema,
o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de até 24(vinte e quatro) horas,
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob
pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade
fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades
cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
9.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista:
9.4. Habilitação jurídica:
9.4.1. Cédula de identidade e CPF do(s) dirigente(es), sócio(s) e representante(s)
legal(is);
9.4.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação
dos seus administradores;
9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
9.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
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inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;
9.5. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.5.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas
administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);
9.5.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
9.5.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
9.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.5.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
9.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante;
9.5.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.
9.6. Em relação aos que não são exclusivos às ME/EPP, os licitantes que não estiverem
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF no nível da
Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de
2010, deverão apresentar a seguinte documentação:
9.6.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
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9.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.6.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa,
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007);
9.6.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;
9.6.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------; e
Passivo Circulante
9.6.6.
As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% do
valor estimado da contratação ou item pertinente.
9.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio de:
9.7.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
9.8 Os documentos exigidos para habilitação relacionados no subitem acima, deverão ser
anexados pelos licitantes, em campo próprio no site: www.compragovernamentais.gov.br ou
encaminhados no e-mail: ccl.vilhena@ifro.edu.br, no prazo máximo de 2 (duas) horas, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Não precisará encaminhar via correios os
documentos elencados no item 9 e seus subitem originais como também não precisará
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enviar a proposta, os documentos serão anexados no sistema, ficando disponível pra
consulta publica, isso com base no § 1º, art. 30 do Decreto 5.450/2005.
9.9.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.9 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período.
9.9.1 A não regularização fiscal 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, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
9.11 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.
9.12 No caso de inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.13 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

10.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo máximo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
10.1.1.
Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha
ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.
Conter a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.2.1.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
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11.

DOS RECURSOS
11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo vinte 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.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão
interessados, no endereço constante neste Edital.

12.

com

vista

franqueada

aos

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
12.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 2 (dois)
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.
13.2.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
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solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito.
13.3.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços
registrados e demais condições.

14. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES REGISTRADOS E SOLICITAÇÃO
DOS PRODUTOS.
14.1.
Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado
poderá ser convocado para aceitar/retirar a Nota de Empenho. O prazo de vigência da
contratação é de 12 (doze) meses contados da homologação.
14.2.
Previamente à emissão da Nota de Empenho, será realizada consulta ao
SICAF, pela contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder
Público.
14.3.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para o aceite/retirada da Nota Empenho, a Administração poderá encaminhá-lo
para aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico.
14.4.
Se o adjudicatário, no ato da emissão da Nota de Empenho, não comprovar
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusarse à aceitar, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

15.

DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1

16.

Não será admitida a subcontratação neste certame.
DA ALTERAÇÃO

16.1
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas
e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato
17.

DO PREÇO

17.1.

Os preços são fixos e irreajustáveis.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA CAMPUS VILHENA
17.2.
As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto
nº 7.892, de 2013.

18.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.

19.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência.

20.

DO PAGAMENTO
20.1.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.
20.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
20.3.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente na nota fiscal apresentada.
20.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa,
como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
20.5.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
20.6.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
20.7.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
20.8.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
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fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.
20.9.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à contratada a ampla defesa.
20.10.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não
regularize sua situação junto ao SICAF.
20.11.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF.
20.12.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
20.12.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
20.13.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365

21.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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21.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1.
Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2.

Apresentar documentação falsa;

21.1.3.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5.

Não mantiver a proposta;

21.1.6.

Cometer fraude fiscal;

21.1.7.

Comportar-se de modo inidôneo;

21.2.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
21.3.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
21.3.1.
Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
21.3.2.
Impedimento de licitar e de contratar
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

com

a

União

e

21.4.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
21.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
21.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como
o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
21.7.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.8.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.

22.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
22.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
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22.2.
A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:
ccl.vilhena@ifro.edu.br ou por petição dirigida ou protocolada no IFRO-Câmpus Vilhena no
endereço: Rodovia BR 174, Nº4334, Km 03 - Zona Urbana - Vilhena/RO – CEP. 76.980000.
22.3.
Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e
quatro horas.
22.4.
Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
22.5.
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.
22.6.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
22.7.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo
Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para
consulta por qualquer interessado.

23.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Pregoeiro.
23.2.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.3.
contratação.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à

23.4.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.5.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-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.
23.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
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23.8.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.9.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.
23.10.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
23.10.1.

ANEXO I – Termo de Referência

23.10.2.

ANEXO II - Modelo de Proposta

23.10.3.

ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica

23.10.4.

ANEXO IV – Ata de Registro de Preços

23.10.5.
ANEXO V – Modelo de declaração de certificação de tecnologia
Desenvolvida no país e processo produtivo básico para Usufruto dos benefícios previstos no
decreto Nº 7.174/2010
Vilhena , ......... de ................................. de 2015.

Aprovo a presente minuta de edital e autorizo a continuidade do processo.

__________________________________
Renato Delmonico
Diretor-Geral Pro-Tempore
Portaria nº 346, de 17/03/2015
Em ____ / _____ / ______
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO
1.1. O presente termo de referência refere-se à eventual aquisição de impressoras para
suprir as demandas do Instituto Federal de Rondônia. A aquisição baseia-se em
resolver as necessidades identificadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação
2014/2016 e seguir as diretrizes estratégicas levantadas no Plano Estratégico de TI
2014/2019 de forma a equipar a Reitoria e Campi do Instituto Federal de Rondônia.

2. OBJETO
2.1. Aquisição de impressoras por meio de pregão destinado à Reitoria e Campi do
Instituto Federal de Rondônia a fim de suportar e manter o ensino, pesquisa, extensão
e administração em todo o Campi do IFRO e na Reitoria através da utilização de
recursos de TI através das necessidades identificadas de cada unidade do IFRO.
2.2. O quadro 1 a seguir apresenta os itens a serem adquiridos e seus quantitativos por
unidade do IFRO, bem como o total:

PVH Calama

Ariquemes

Ji-Paraná

Cacoal

Vilhena

Colorado

Guajará

Reitoria

Quantidade por unidade

TOTA
L

1

Impressora cartucho colorida

0

0

0

0

5

0

0

0

5

2

Impressora cartucho colorida com scanner de mesa

0

0

0

0

3

0

0

0

3

3

Impressora laser colorida

0

6

0

2

0

1

2

3

14

4

Impressora Laser Monocromática

0

5

0

0

0

12

0

3

20

0

10

6

15

14

4

12 12

73

0

3

2

4

4

1

3

3

20

Ite
m

5
6

Descrição

Multifuncional Laser Monocromática (item 05 do
anexo I)
Multifuncional Laser Monocromática (item 05 do
anexo I)

7

Impressora térmica para etiquetas (patrimônio)

0

2

0

0

0

2

4

1

9

8

Impressora térmica tipo cupom fiscal (biblioteca)

2

1

2

2

2

3

0

4

16

9

0
0
0
0 20 0
Autotransformador 3000VA 110/220V
Quadro 1: Resumo dos itens a serem adquiridos

0

0

20
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3. JUSTIFICATIVAS
3.1. Esta aquisição tem como benefício a ampliação do ambiente educacional do Instituto
Federal de Rondônia a fim de possibilitar o desenvolvimento do ensino, pesquisa,
extensão e administração em todas as suas unidades, através da utilização de
recursos de TI através das necessidades identificadas de cada unidade do IFRO.
3.2. Do bem comum:
3.2.1.Os bens que constituem o objeto deste termo de referência enquadra-se no
conceito de bem comum onde os requisitos técnicos são suficientes para
determinar o conjunto da solução escolhida.
3.2.2.Os bens a serem contratados enquadram-se como serviços comuns, pois seus
padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por
meio de definições usuais no mercado, conforme prevê o Parágrafo Único do Art.
1º da Lei 10.520/2002 e no § 1º, do art. 2º, do Decreto nº 5.450/2005.
3.3. Do alinhamento estratégico:
3.3.1.Esta contratação tem vistas ao atendimento dos objetivos estratégicos traçados
no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação do IFRO (PETI 2014-2019) e
metas definidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do IFRO (PDTI
2014-2016) conforme apresentado no quadro 2 a seguir:
Objetivo
Prover infraestrutura e serviços de TIC
alinhados aos requisitos institucionais

Meta

Ampliar a divulgação dos serviços de
Tecnologia de Informação implantados pela
DGTI.
Aprimorar as ferramentas de acesso às
informações e serviços públicos.
Aprimorar o ambiente para compartilhar
conhecimento.
Ampliar e aprimorar as soluções de TI
destinados aos usuários finais do Instituto
Federal de Rondônia com a aquisição de
equipamentos e serviços.
Aprimorar o desempenho e a
Ampliar e aprimorar as soluções de TI
disponibilidade das soluções de destinados aos usuários finais do Instituto
TI
Federal de Rondônia com a aquisição de
equipamentos e serviços.
Ampliar
o
uso
das
soluções Implantar os módulos de gestão de
institucionais de TIC
contrato, almoxarifado e patrimônio em
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100% dos Campus
Implantar o SIGA-EPCT e módulos
complementares em 100% dos Campus;
Aprimorar o processo de contratação Definir e formalizar um processo
de soluções de TIC
institucional de aquisição de itens de TI;
Promover workshops ou seminários para
melhor integração entre a DGTI e as CGTI
dos Campus;
Definir e formalizar um processo
institucional de aquisição de itens de TI;
Elaborar os Termos de Referência para
aquisição dos itens demandados neste
PDTI;
Acompanhar o processo de aquisição;
Quadro 2: Objetivos e metas
3.4. Dos equipamentos e seus quantitativos
3.4.1.O levantamento dos quantitativos dos itens previstos a serem adquiridos foi
realizado através da apresentação da proposta, formalizada por documento de
oficialização de demanda elaborado por cada unidade do IFRO.
3.5. Dos itens e padronização
3.5.1.Em virtude de acudir o maior número de interessados em participar da licitação
sem prejudicar o ganho da aquisição em escala, razão capital da realização das
compras conjuntas, optou-se pela organização deste certame em itens.
3.5.2.É necessário destacar, que a divisão em itens elaborada para este certame levou
em conta a diferenciação das características técnicas dos bens a serem
adquiridos.

4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
4.1. Será utilizada a modalidade do Pregão na forma Eletrônica, pelo Sistema de Registro
de Preços com fundamento legal na Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005,
Decreto nº 7.892/2013 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.
4.2. O objeto da licitação será adjudicado por item, mediante critério de menor preço.
4.3. Da justificativa para uso do Sistema de Registro de Preços - SRP: Conforme
previsto no Art. 3º do Decreto 7.892/2013, justificamos o uso do SRP em virtude de
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que pelas características do objeto, haverá a necessidade de contratações frequentes,
conforme a disponibilidade orçamentária da instituição.

5. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
5.1. Observações Gerais:
5.1.1.Todos os requisitos obrigatórios devem ser comprovados mediante apresentação
de documentação técnica e outros documentos que se façam necessários;
5.1.2.Todas as funcionalidades e características devem fazer parte da versão atual do
equipamento. Não serão aceitas comprovações de funcionalidades que somente
estarão disponíveis em novas versões ou releases;
5.1.3.Os equipamentos propostos deverão estar em linha de produção, ou seja, sendo
produzido pelo fabricante.
5.1.4.Os equipamentos devem acompanhar manual impresso e em meio digital com
informações técnicas;
5.1.5.Todos os equipamentos devem ter garantia do próprio fabricante do
equipamento, mínima de 12 meses, podendo ser exigida maior ou menor
conforme especificações de cada item. Para os itens que não apresentarem
explicitamente o prazo de garantia, será automaticamente de 12 meses.
5.2. Entrega:
5.2.1.O prazo de entrega deverá ser de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos
ou conforme definido no respectivo item, contados a partir da assinatura do
Contrato ou documento congênere.
5.2.2.A entrega deverá ser realizada no setor de Patrimônio de cada Campus ou
Reitoria do IFRO que serão devidamente informados:
5.2.2.1.

Instituto Federal de Rondônia – Reitoria

Endereço: Av. 7 de Setembro, 2090 - Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho/RO – CEP: 76.804-124
5.2.2.2.

Instituto Federal de Rondônia – Campus Porto Velho Calama

Endereço: Av. Calama, número 4851 - Flodoaldo Pontes Pinto
Cidade: Porto Velho/RO - CEP: 76820-441
5.2.2.3.

Instituto Federal de Rondônia – Campus Ariquemes

Endereço: Rodovia RO-01, Km 13 - Zona Rural
Cidade: Ariquemes/RO - CEP: 76872-862
5.2.2.4.

Instituto Federal de Rondônia – Campus Ji-Paraná

Endereço: Endereço Rua Rio Amazonas, 151 - Jardim dos Migrantes
Cidade: Ji-Paraná/RO - CEP: 76900-730
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5.2.2.5.

Instituto Federal de Rondônia – Campus Cacoal

Endereço: Rodovia BR-364, Km 228, Lote 2, nº 99 - Zona Rural
Cidade: Cacoal/RO - CEP: 76960-730
5.2.2.6.

Instituto Federal de Rondônia – Campus Vilhena

Endereço: Rodovia 174, Km 3 - Zona Urbana
Cidade: Vilhena/RO - CEP: 76980-000
5.2.2.7.

Instituto Federal de Rondônia – Campus Colorado do Oeste

Endereço: Rodovia 399, Km 05 – Zona Rural
Cidade: Colorado do Oeste/RO - CEP: 76993-000
5.2.2.8.

Instituto Federal de Rondônia – Campus Guajará-Mirim

Endereço: Salomão Justiniano Milgar, 3196 – Esquina com a Avenida 15 de
novembro - Nossa Senhora Aparecida (conhecido como Planalto)
Cidade: Guajará-Mirim/RO - CEP: 76850-000
5.2.3.Horário de entrega: das 09:00 às 17:00 horas, dias úteis, horário de Rondônia.
5.2.4.Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da
contratada, às suas expensas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
5.2.4.1.

O prazo para recolhimento dos itens rejeitados na entrega serão

de 15 (quinze) dias. Em caso da não retirada do material no prazo
mencionado, reputar-se-ão doadas/amostras à administração.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;
6.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as
especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser
inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos
servidores;
6.3. Realizar o recebimento provisório e definitivo do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
6.4. Realizar recebimento definitivo após a efetiva entrega do equipamento objeto desta
licitação;
6.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA;
6.6. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis;
6.7. Receber os objetos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade
com a proposta aceita;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA CAMPUS VILHENA
6.8. Recusar com a devida justificativa, qualquer material entregue fora das especificações
constantes na proposta da CONTRATADA;
6.9. Informar à CONTRATADA, dentro do período de garantia, os locais para prestação da
assistência técnica, caso ocorra remanejamento de equipamentos para outras
unidades da Contratante não informadas neste Termo de Referência;
6.10. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa vencedora do
certame licitatório dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato.
6.11. Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o
fornecimento dos Produtos de Objeto deste termo de referência;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Fornecer os equipamentos e serviços conforme especificações técnicas constantes da
sua proposta comercial, que não poderão ser inferiores as especificações contidas
neste termo de referência, e nos prazos constantes na Ordem de Fornecimento.
7.2. A CONTRATADA deverá entregar todos os produtos, bem como catálogos, manuais,
página impressa do sítio do fabricante na Internet ou quaisquer outros documentos
que comprovem o atendimento das especificações técnicas deste termo de referência.
7.3. Fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não estarão
fora de linha de fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias, de maneira a
não prejudicar a execução do objeto ora contratado;
7.4. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pelo IFRO,
relacionados com as características e funcionamento dos bens cotados;
7.5. Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela
CONTRATANTE,

relacionados

com

as

características

e funcionamento

dos

equipamentos e também na compatibilidade com software e equipamentos de
terceiros;
7.6. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento,
os bens objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de
entrega estabelecido;
7.7. Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica dos equipamentos,
na forma e nos prazos estabelecidos no presente termo de referência;
7.8. Garantir a reposição de peças pelo período da garantia, na forma estabelecida neste
termo de referência;
7.9. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente
em relação ao fornecimento dos equipamentos que forem objetos do Contrato e
prestar os esclarecimentos julgados necessários.
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7.10. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à contratante, que deverá
responder pela fiel execução do Contrato.
7.11. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do Contrato,
inerentes à execução do objeto contratual;
7.12. Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou a terceiros, por
culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em
decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços
pela Contratante. Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer
empregado da CONTRATADA, esta pagará a Contratante o valor correspondente,
mediante ao pagamento da Guia de Recolhimento da União – GRU, a ser emitida pelo
fiscal do contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades
constantes do instrumento convocatório;
7.13. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela
Contratante, cujo representante terá poderes para sustar o serviço, total ou
parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária e
recusar os materiais e equipamentos empregados que julgar inadequado;
7.14. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação;
7.15. Manter, durante a execução do Contrato, equipe técnica composta por: profissionais
devidamente habilitados; treinados e qualificados para prestação dos serviços;
7.16. Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a a
Contratante para ateste e pagamento;
7.17. Disponibilizar, por ocasião da assinatura do Contrato, sem prejuízo das suas
responsabilidades contratuais, relação das empresas de assistência técnica
especializadas autorizadas pelo fabricante (comprovado por meio de documentação
específica), contemplando nomes, endereços e telefones, e promover a atualização do
cadastro de assistência a cada 6 (seis) meses, salvo se não houver alterações no
quadro de prestadores (PJ);
7.18. Substituir os materiais e equipamentos de acordo com o item 5.2.4, deste Termo de
Referência.
7.19. Fornecer todos os bens relacionados neste certame contemplar todos os custos
inerentes a contratação e ainda aqueles decorrentes de fretes, seguros, embalagens,
fiscais, trabalhistas e demais encargos contribuições, impostos e taxas estabelecidos
na forma da Lei.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
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8.1. A proposta de preço ajustada ao valor do lance das LICITANTES deverá seguir a
forma definida no Termo de Referência, devendo conter os seguintes termos:
8.1.1.Marca e modelo dos bens ofertados.
8.1.2.Os termos de prestação da garantia nos prazos estipulados para o ITEM em
apreço.
8.1.3.Concordar com todos os termos e condições estabelecidas neste Termo de
Referência, incluindo as obrigações da contratante, de entrega, e demonstrar
estar ciente das sansões administrativas em decorrência de aplicação de acordo
de nível de serviço ou por descumprimento das demais cláusulas deste termo de
referência.
8.1.4.Deverá ser anexada descrição do(s) produto(s) e serviço(s) que será(ão)
fornecido(s).
8.2. A PROPONENTE deverá apresentar proposta compreendendo o valor total de cada
conjunto de itens de um determinado tipo presentes neste edital;
8.3. A PROPONENTE deverá apresentar folhetos, manuais e demais documentações
técnicas que comprovem o atendimento das especificações;

9. MODELO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. Da entrega:
9.1.1.Nenhum prazo de entrega poderá ser superior a 45 (quarenta e cinco) dias a
contar da assinatura do contrato ou documento congênere exceto os que
estiverem devidamente explícitos prazos diferentes.
9.1.2.A entrega deve ser agendada com antecedência mínima de 24 horas, sob o risco
de não ser autorizada;
9.1.3.Os equipamentos deverão ser entregues com lacre de segurança que somente
poderá ser rompido ou substituído por pessoal técnico autorizado da
CONTRATADA.
9.1.4.O IFRO poderá efetuar consulta do número de série do equipamento, junto ao
fabricante, informando data de compra e empresa adquirente, confirmando a
procedência legal dos equipamentos;
9.1.5.O IFRO também poderá efetuar consulta junto aos órgãos competentes para
certificar a legalidade do processo de importação, se houver.
9.2. Dos critérios de recebimento e ateste do objeto (Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93)
9.2.1.Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da efetiva entrega, pelo (a)
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de
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posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência e na proposta.
9.2.2.O objeto poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
ser substituídos ou corrigidos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação
do IFRO à contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das
penalidades.
9.2.3.Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisório, por servidor designado pela autoridade competente,
mediante recibo ou termo circunstanciado, no qual será verificada a adequação
do objeto aos termos contratuais.
9.2.4.Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida
dentro do prazo fixado reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
9.2.5.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
9.2.6.A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo
com as especificações técnicas exigidas.

9.3. Do pagamento:
9.3.1.O pagamento será efetuado de acordo com os valores estipulados no Contrato
firmado com a LICITANTE vencedora do ITEM.
9.3.2.Os

produtos entregues serão

homologados

por servidor

ou

comissão

especialmente designada pela autoridade competente no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos contados da data do recebimento dos produtos que deverá vir
acompanhado da Nota Fiscal Correspondente. Esse prazo poderá ser extendido
a critério da Administração.
9.3.3.O pagamento será efetuado em moeda corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir do primeiro dia útil após a apresentação da respectiva Nota
Fiscal, mediante emissão de ordem bancária para crédito em conta da
Contratada, conforme disposto no art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº
8.666/93.
9.3.4.O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente,
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
9.3.4.1.

O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento
das obrigações assumidas.
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9.3.5.Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e à Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, e, se necessário, aos sítios oficiais e demais sites,
para verificar a manutenção de todas as condições de habilitação da Contratada,
devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.
9.3.6.Em caso de irregularidade fiscal, o IFRO advertirá a Contratada, por escrito, para
que sejam sanadas as pendências no prazo de 15 (quinze) dias prorrogável por
igual período. Findo este prazo sem que haja a regularização por parte da
Contratada, ou apresentação de defesa aceita pela Contratante, fatos estes que,
isoladamente ou em conjunto, caracterizarão descumprimento de obrigação, e
ficará o Fornecedor sujeito às sanções administrativas previstas no instrumento
convocatório;
9.4. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
9.4.1.Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicados ao IFRO,
por meio de Carta, ficando sob inteira responsabilidade da licitante vencedora os
prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.
9.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
9.6. Do montante a ser pago à Contratada, incidirá retenção tributária no percentual de que
dispõe a Instrução Normativa SRFB nº 1234/2012, ou normatização que vier a lhe
substituir, nos termos do que dispõe o art. 64, da Lei nº 9.430/96, bem como demais
retenções aplicáveis ao serviço contratado.
9.6.1.Caso a licitante vencedora seja regularmente optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, a cada pagamento, juntamente
com a Nota Fiscal, a devida comprovação (Anexo IV da IN SRF nº 1234/2012),
nos termos do artigo 6º da IN SRFB 1.234/12, a fim de evitar a retenção na fonte
dos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às
suas receitas próprias.
9.7. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA CAMPUS VILHENA
se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
9.8. O CNPJ constante na Nota Fiscal/Fatura, respectivamente, deverá ser o mesmo
indicado na proposta, na Nota de Empenho e vinculado à conta corrente;
9.9. A Nota Fiscal deverá conter a discriminação dos serviços prestados bem como
especificar o número do Contrato/Nota de Empenho a qual se refere bem como os
dados bancários da conta que deverá ser creditado o valor. Além disso, deverá estar
em anexo à nota o relatório previsto no subitem 18.32 deste termo;
9.10. O IFRO poderá deduzir do montante os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.
9.11. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato, edital
ou seus anexos.
9.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de atualização financeira = 0,0023014, assim apurado:
= 0,0023014
I = (6/100)
365
I = (TX/100)
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
10. MODELO DA GESTÃO DO CONTRATO
10.1. Do prazo de assinatura do contrato
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10.1.1.

O prazo para assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias corridos,

contados da convocação do vencedor, através de notificação encaminhada por
intermédio de ofício oriundo do Reitor do Instituto Federal de Rondônia – IFRO;
10.1.2.

O contrato deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou

entidade vencedora (diretor, sócio ou procurador), mediante apresentação do
contrato social ou procuração e cédula de identidade do representante;
10.1.3.

A critério da Administração, o prazo para assinatura do contrato poderá ser

prorrogado uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitação da
adjudicatária;
10.1.4.

Os serviços terão início imediato após a emissão da Ordem de Serviço

expedida por este Instituto Federal.
10.2. Da vigência do contrato
10.2.1.

O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, observando que

as despesas estarão adstritas à vigência dos respectivos créditos orçamentários,
consoante à norma contida no Art. 57, caput da Lei nº 8.666/1993.
10.3. Da garantia contratual
10.3.1.

A CONTRATADA prestará garantia, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,

contados da data de assinatura deste instrumento, correspondente ao percentual
de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nos termos do artigo 56 da
Lei nº. 8.666/93.
10.3.2.

A garantia prestada deverá vigorar por mais 90 (noventa) dias após o

término da vigência contratual, devendo ser integralizada, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis após o recebimento de notificação, sempre que dela forem deduzidos
quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do contrato ou reajuste
de preços, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato.
10.3.3.

A garantia prestada pela CONTRATADA será restituída, automaticamente

ou por solicitação, somente após comprovação de integral cumprimento de todas
as

obrigações

contratuais,

previdenciários,

trabalhistas

inclusive
e

recolhimento

satisfação

de

de

multas,

prejuízos

encargos

causados

ao

CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude da execução do objeto deste
Contrato, bem assim após comprovação da inexistência de reclamatórias
trabalhistas,

nas

quais

o

CONTRATANTE

responda

solidariamente

ou

subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores
questionados na Justiça Trabalhista, provocados pela CONTRATADA e não
liquidados.
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10.4. Da garantia do produto:
10.4.1.

A CONTRATADA deverá comprometer-se a prestar a garantia estabelecida

nas especificações técnicas constantes de cada item deste termo de referência.
10.4.2.

O período de garantia passará a contar a partir da Assinatura do Termo de

Recebimento a ser expedido pelo CONTRATANTE.
10.4.3.

As hipóteses de exclusão da garantia é a seguinte:

10.1.3.1
10.4.4.

Os danos provocados por imperícia ou negligência dos usuários.

A movimentação dos equipamentos entre unidades da CONTRATANTE

efetuado com recursos próprios NÃO exclui a garantia.
10.4.5.

Aplica-se subsidiariamente ao Contrato Administrativo as cláusulas

estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei n. 8.070 de 11 de
setembro de 1990.
10.5. Descrição dos serviços de garantia do produto:
10.5.1.

Os

produtos

fornecidos

deverão

estar

cobertos

por

garantia,

compreendendo os defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção ou
montagem, pelo período mínimo especificado individualmente em cada item, a
contar da data de emissão da nota fiscal;
10.5.2.

Durante o período de garantia, deve ser possível realizar a atualização de

software (firmware) dos equipamentos para resolução de problemas de software
(correção de bugs);
10.5.3.

A garantia deve incluir envio de peças/equipamentos de reposição nos

locais especificados neste termo de referência;
10.5.4.

Os chamados serão abertos diretamente com a empresa contratada através

de ligação telefônica, website e/ou email. O suporte da contratada deverá operar
de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas (horário oficial de Brasília). O
atendimento inicial deverá ocorrer em até 4 horas úteis;
10.5.5.

A contratada deverá prestar o suporte de primeiro nível e caso julgue

necessário poderá escalar o suporte ao fabricante dos equipamentos, ficando a
contratada responsável por gerenciar o chamado durante todo o tempo em que o
mesmo permanecer aberto;
10.5.6.

A contratada poderá recorrer ao suporte do fabricante quando se tratarem

de correções especiais, defeitos nos programas (firmwares) ou defeitos em
hardwares que necessitem de reparos especiais, correções de bugs ou
substituições de peças e/ou equipamentos;
10.5.7.

Detectada a necessidade de substituição de peças/equipamentos, o envio

do substituto deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos ou conforme
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especificado individualmente em cada item (prevalecendo o de menor prazo
menor). A contratada deverá arcar com os custos do deslocamento do envio da
peça de substituição, ficando a contratante responsável pelo envio da peça
defeituosa;
10.5.8.

A empresa deve indicar, por ocasião da entrega dos equipamentos, os

procedimentos para abertura de suporte técnico, cabendo a este órgão a abertura
do chamado com intermediação da empresa fornecedora dos equipamentos ou
diretamente com o fabricante dos equipamentos;
10.5.9.

Será exigido suporte on-site e central de atendimento telefônico 0800 e os

que não exigirem tal atendimento telefônico, será expressamente descrito na
especificação do ITEM.
10.5.10.

O atendimento do serviço de suporte técnico deverá ser executado de

acordo com as seguintes regras:
10.6. Da resolução do problema:
10.6.1.

Caso o problema detectado seja passível de substituição de peças,

componentes ou do próprio equipamento o técnico da LICITANTE vendedora
deverá de imediato registrar a solução do problema, iniciado o prazo de
substituição de peças, equipamentos, componentes e equipamentos descrito
anteriormente.
10.7. Da substituição de peças, componentes e equipamentos:
10.7.1.

As peças e componentes a serem substituídas deverão ter especificação

igual ou superior à substituída.
10.7.2.

As peças e componentes trocados deverão ser novas (não utilizadas ou

recondicionadas) e homologadas pelo Fabricante.
10.8. Da substituição completa do equipamento
10.8.1.

No caso de vícios insanáveis no equipamento e sempre que determinado

pela Assistência Técnica o equipamento deverá ser substituído por um novo. Em
caso de obsolescência, o produto deverá ser substituído por modelo da mesma
marca, obedecendo as especificações técnicas minímas dispostas neste Termo
de Referência.
10.9. Das sanções e penalidades
10.9.1.

Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar

o Contrato ou Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação
exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar
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e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, neste Termo de
Referência e nas demais cominações legais.
10.9.2.

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução parcial

(imperfeita), mora de execução e inadimplemento contratual, a CONTRATADA
ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades:
10.9.2.1.

Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência

integrante da Rede Arrecadadora, por meio de Guia de Recolhimento da
União – GRU, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela
Contratante):
10.9.2.2.

Multa moratória de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato,

pela recusa da licitante adjudicatária em assinar a Ata de Registro de
Preços e o Contrato, e não apresentar a documentação exigida no Edital
para sua celebração, nos prazos e condições estabelecidas, caracterizando
o descumprimento total da obrigação assumida, com base no art. 81 da Lei
no 8.666, de 1993, independentemente das demais sanções cabíveis;
10.9.2.3.

Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato,

por dia de atraso, no caso de a CONTRATADA não entregar os objetos no
prazo estipulado, até no máximo o 30º (trigésimo) dia. No caso de perdurar
por prazo superior o Contrato poderá ser rescindido, com base no artigo 86
da Lei n 8.666, de 1993, independentemente das demais sanções cabíveis;
10.9.2.4.

Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,

pela inexecução parcial, total ou execução insatisfatória do contrato e pela
interrupção da execução do contrato sem prévia autorização da
Contratante, aplicada em dobro na sua reincidência, independentemente
das demais sanções cabíveis;
10.9.2.5.

Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato,

pela recusa em corrigir qualquer objeto rejeitado ou com defeito,
caracterizando-se a recusa caso a correção não se efetivar nos 10 (dez)
dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito,
independentemente das demais sanções cabíveis;
10.9.2.6.

Multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor total do

Contrato por descumprir ou infringir qualquer das obrigações estabelecidas
nos demais itens referentes a Obrigações da Contratada, estabelecidos
neste Termo de Referência, aplicada em dobro na sua reincidência,
independentemente das demais sanções cabíveis;
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10.9.2.7.

Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do

Contrato, sendo deste valor, deduzido o(s) valor(es) referente(s) à(s)
multa(s) moratória(s), no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da
administração, motivado por culpa da CONTRATADA, garantindo defesa
prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.

10.10.

Da fiscalização e acompanhamento do contrato:

10.11.

O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato serão

realizados por profissionais da área Técnica da CONTRATANTE, especialmente
designados pelo responsável do órgão.
10.12.

Em se tratando de um certame para a aquisição de bens de pronta entrega

dispensa-se a assinatura de Termos de Sigilo e Responsabilidade.
10.13.

A CONRATANTE fornecerá à CONTRATADA qualquer tipo de informação

que seja necessária para o correto cumprimento das cláusulas deste termo de
referência.
10.14.

A fiscalização da Contratada será exercida por um representante

devidamente designado pelo IFRO, observadas as disposições do artigo 67 da Lei nº
8.666/1993.
10.14.1.

A fiscalização será exercida no interesse do IFRO e não exclui, reduz e nem

exime a responsabilidade da Contratada quanto à perfeita execução dos serviços
contratados e a observância de todos os preceitos de boa técnica, incluindo a
responsabilidade perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência
desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, conforme disposto no artigo 70 da referida lei.
10.15.

Ao servidor devidamente designado como fiscal do contrato compete

acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução dos serviços, bem como dirimir e
desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, ou
problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações posteriores.
10.16.

São atribuições do representante do Contratante:

- Controlar os prazos, bem como o cumprimento das demais cláusulas
previstas no Contrato, buscando garantir a fiel execução contratual;
- Assegurar a regularidade e constância do fluxo de informações existentes
entre o IFRO e a Contratada, assim como entre os diversos órgãos da
Administração, envolvidos direta ou indiretamente com o objeto contratual;
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- Registrar as reclamações, impugnações e outras informações relevantes
que, eventualmente, venham a ocorrer durante a execução do Contrato,
mantendo, para esse fim o controle através de um “Livro de Ocorrência” ou
outro que o substitua;
- Informar toda e qualquer irregularidade relativa à execução Contratual ao
superior hierárquico, bem como as matérias que ultrapassem a sua
competência;
- Atestar as faturas correspondentes, após análise dos valores e verificação
da conformidade dos serviços, no prazo previsto no Contrato, para efeito de
pagamento;
- Caso os valores constantes nas planilhas e notas fiscais/faturas
contenham qualquer incorreção, deverá ser justificada no mesmo prazo a
razão pela qual deixará de ser atestada a veracidade das informações,
sendo comunicada a Contratada para a devida correção;
10.17.

Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela

execução de todos os serviços, a Contratante reserva-se o direito de, sem que de
qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre os serviços diretamente por servidor designado.
10.18.

Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto do

contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.
10.19.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
10.20.
A Contratada deverá manter “livro de ocorrências” para registro, durante o
percurso, de ocorrências relativas ao serviço de transporte.
11. ESTIMATIVA DE PREÇOS
11.1. O custo estimado foi apurado a partir de pesquisas de preços realizadas perante
outros órgãos da administração pública junto ao Comprasnet, nos termos da IN SLTI
nº 05/2014, bem como junto ao mercado em empresas do ramo, de modo que o valor
médio total estimado para a contratação consta detalhado no Anexo II deste termo,
que é o mapa de apuração completo e detalhado.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Inciso III, § 2.º, Art. 7.º da Lei 8.666/93)
12.1. As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão a cargo do
Instituto Federal de Rondônia, com a seguinte dotação orçamentária: Ação: 20RL,
Fonte: 011200000, tendo em vista a disponibilidade orçamentária e financeira para os
exercícios de 2015/2016.
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13. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR
13.1. Critérios de habilitação:
13.1.1.

O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR

PREÇO ITEM, sendo declarada vencedora a LICITANTE que apresentar o menor
preço por item e que atender a todos os requisitos e exigências do certame.
13.1.2.

Não há óbice quanto à adjudicação de um ou mais itens para a mesma

licitante.
13.1.3.

A habilitação a ser exigida aos licitantes interessados em participar do

certame será conforme determina os artigos 27 a 31 da lei 8.666/93 e artigo 4º
inciso XIV da lei n.º 10.520/2002 e demais exigências cabíveis, que serão fixadas
no edital.
13.2. Critérios técnicos:
13.2.1.

Considerando o volume da aquisição, como forma de garantir que a

empresa tenha condições de entregar os itens a serem contratados, a(s)
contratada(s) deve(m) apresentar atestado de capacidade técnica, fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, impresso em papel timbrado, com
os dados do responsável pela informação atestada, comprovando que a licitante
forneceu e prestou suporte técnico a os equipamentos de características
semelhantes aos especificados neste edital, prestando a devida garantia de
forma satisfatória.
13.2.2.

A seu critério, o IFRO poderá fazer diligencias para comprovação do

conteúdo dos atestados. Não serão aceitas declarações genéricas de catálogos,
manuais ou internet. Os atestados deverão ser apresentados em seu original ou
cópia devidamente autenticada;
13.2.3.

A empresa deverá possuir, após a assinatura do contrato, pelo menos 1

(um) profissional com certificação técnica oficial do fabricante, compatível com
o(s) objeto(s) deste processo (datacenter), capaz de prestar o suporte de primeiro
nível aos produtos em garantia e escalar o chamado ao fabricante conforme
necessidade. No momento da habilitação deve ser indicado o nome e detalhes da
certificação do profissional, incluindo comprovação. O técnico deverá ser
contratado da empresa ou esta deverá emitir declaração com assinatura de
ambos com promessa de contratação;
13.2.4.

Poderão ser solicitadas certificações extras que estarão declaradas

especificamente em cada item.
13.3. Critérios de aceitabilidade:
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13.3.1.

Os itens a serem contratados através deste certame poderão ser aceitos,

desde que:
13.3.1.1.

Todas as especificações técnicas de cada item seja de

capacidade igual ou superior aos especificados neste termo de referencia.
13.3.1.2.

Os valores ofertados sejam iguais ou inferiores ao valor médio do

referido item.
13.3.1.3.

No preço ofertado, além de estar compatível com o de mercado,

deverão estar inclusos todos os custos necessários para o fiel cumprimento
do objeto desta licitação, tais como: materiais necessários, impostos,
tributos, custos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
taxas, deslocamento de pessoal, insumos e quaisquer outros que incidam
ou venham a incidir sobre o valor dos itens a ser registrado.
13.3.1.4.

O prestador de serviço deverá estar legalmente estabelecido e

explorar ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto desta
contratação.
13.3.1.5.

Os serviços oferecidos deverão estar em acordo com a legislação

vigente.
13.3.1.6.

Os serviços licitados deverão ser prestados em conformidade com

o termo de referência.
13.3.1.7.

Critérios adicionais estarão descritos em Edital.

13.4. Critérios de julgamentos das propostas:
13.5. O julgamento das propostas de preços será pelo critério do MENOR PREÇO ITEM,
sendo declarada vencedora a LICITANTE que apresentar o menor preço por item e
que atender a todos os requisitos e exigências do certame.

14.

DOS

CRITÉRIOS

DE

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
14.1. Deverão ser observados os Critérios de Sustentabilidade Ambiental, que trata a
Instrução Normativa SLTI/MPOG 01/2010, no que couber:
14.2. Todos os resíduos gerados durante o serviço deverão ser dispostos em lugar
adequado ou aterro sanitário, em conformidade com a resolução do CONAMA
307/2002 e suas posteriores alterações (Resoluções 348/2004, 431/2011 e 448/2012).
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14.3. Empregar, preferencialmente, o sistema de embalagem retornável em detrimento do
“one-way” (descartável).
14.4. As embalagens utilizadas deverão ser constituídas em material atóxico, degradável
e/ou de fontes renováveis, conforme ABNT NBR –15448.
14.5. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR-15448-1 e 15448-2;
14.6. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva ROSH (Restriction of Certain Hazadous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (CrVI), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);
14.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
14.8. A comprovação do disposto nos itens acima poderá ser feita mediante apresentação
de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por
qualquer outro meio de prova que ateste que o serviço fornecido cumpre com as
exigências do edital.
14.9. A qualquer tempo, a Administração poderá solicitar comprovação da observação dos
critérios de sustentabilidade ambiental.

15.

DA

UTILIZAÇÃO

REGISTRO
ÓRGÃOS

DE
NÃO

DA

ATA

PREÇOS

DE
POR

PARTICIPANTES

(Art. 22 do Decreto 7.892/2013)
15.1. 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
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA Reitoria, órgão gerenciador;
15.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes
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da ata, assumidas com o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA e órgãos participantes;
15.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
15.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro

de

preços

para

o

órgão

gerenciador

e

órgãos

participantes,

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;
15.5. Após a autorização do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da
ata;
15.6. Competem aos órgãos não participantes os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador;
15.7. Os órgãos não participantes que se interessarem em aderir à Ata de Registro de
Preços deverão realizar a solicitação por meio de Ofício ou outro documento oficial por
ele utilizado, enviado para o IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA – CAMPUS VILHENA – GABINETE, BR-174, Nº
4334, KM 03, Bairro Zona Urbana, Vilhena/RO, CEP 76980-000.
15.8. Nas solicitações deverão constar, sob pena de negativa de anuência do órgão
gerenciador em caso de não cumprimento, as seguintes informações:
a) Número do Pregão;
b) UASG do Órgão Gerenciador;
c) Número (s) do (s) item (ns);
d) Descrição resumida do (s) item (ns);
e) Quantidade a ser aderida.
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O Pregoeiro responsável pelo certame reserva-se o direito de solicitar da LICITANTE,
em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre
documentos já entregues, fixando-lhe prazo para atendimento;
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16.2. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação da
licitante, sendo

vedada,

a concessão de prazo para

complementação da

documentação exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e
aceito pelo pregoeiro.
16.3. Caso a descrição dos itens apresentada no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br
esteja divergindo, no todo ou em parte, ao que está descrito neste termo de
referência, deverá ser considerada a descrição dos itens da relação apresentada
neste Termo de Referência.
16.4. DA DESIGNAÇÃO DOS PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO: Os pregoeiros e
equipe de apoio designados através da Portaria nº 58, de 11/05/2015, são servidores
do quadro efetivo do Instituto Federal de Rondônia – Campus Vilhena, conforme
disposições do art. 3º IV da Lei 10.520/2002 e Art. 9º VI do Decreto 5.450/2005.

17. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA
17.1. É parte integrante deste termo de referência o seguinte Anexo:

17.1.1.

Anexo I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E

SERVIÇOS DO CERTAME

Assinatura equipe de
contratação

Equipe de Planejamento conforme Portaria nº 062, 26/05/2015.
Integrante
Requisitante

Renato Delmonico

Integrante Técnico

Integrante
Administrativo

André Luiz Becker

Maria Aparecida
Boaventura
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Aprovo o presente Termo de Referência e autorizo. Desde que se
obedeçam às formalidades legais, bem como as estabelecidos em lei.

Ordenador de Despesa:
Aprovo o presente Termo de Referência e autorizo a continuidade do
Processo (Inciso II Art. 9º do Decreto 5.450/2005).

______________________________________
Ordenador de Despesa
Em, ___/___/____
Anexo I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS DO CERTAME
Ite
m
1

Descrição
Impressora cartucho colorida
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Deverá possuir as funções de Impressão;
Velocidade mínima de Impressão Padrão Preto 20 ppm;
Velocidade de Impressão Padrão Colorida 16 ppm;
Deverá ter resolução máxima de impressão colorida de até 4800 x 1200 ppp;
Deverá imprimir a primeira folha em menos de 17 segundos (Impressão Monocromática);
Deverá imprimir a primeira folha em menos de 17 segundos (Impressão Cores);
Deverá possuir um visor gráfico com ícones para configuração e acompanhamento da
impressão;
Capacidade de entrada de folhas para 250 folhas;
Deverá suportar gramatura de 60 a 163 g/m2 em uma das bandejas;
Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3;
Deverá suportar formato das mídias A4, A5, carta, executivo, oficio e envelope;
Deverá possuir conexão USB 2.0, rede Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ45) com fio
embutida, rede 802.11n sem fio embutida
Deverá possuir modo duplex automático;
Deverá suportar um ciclo Mensal de 25.000 páginas mês;

15. Deverá suportar alimentação Bivolt
16. Certificação ENERGY STAR®;
17. Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo;
18.

Certificações e declarações
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1. Catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;
2. ISO 9001/2000;
3. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
19. Garantia e suporte
1. O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 12 meses para
reposição de peças on-site.
2. Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado efetuado por
técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a cobrar ou 0800, e-mail,
website ou chat do fabricante ou à empresa autorizada (em português – para o
horário comercial – horário oficial de Brasília) e constatada a necessidade, o
fornecedor deverá providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu
retorno ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do
problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.
20. Suprimentos
1. A impressora deverá ser fornecida com seu suprimento inicial de fábrica;
2. Deverá ser fornecida com cabos de energia padrão NBR-14136 e USB
necessários para conectividade da impressora;
21. Similar ao modelo HP Officejet Pro 8100 ou superior.

2

Impressora cartucho colorida com scanner de mesa
1 Memória interna: 128 MB
2 Quantidade de cartuchos de impressão: 4 (preto, ciano, magenta, amarelo 1
de cada)
3 Velocidade do processador: 360 MHz
4 Tipos de tinta compatíveis: baseado em pigmento (preto e colorido)
5 Profundidade de bits/níveis escala cinza: 24 bits/256
6 Preparação para conexão em rede: padrão (Ethernet embutida, WiFi)
7 Visor: tela sensível ao toque de 6,75cm (2,65 polegadas) CGD (imagens em
cores)
8 Formato de arquivo de saída: PDF, TIFF, JPEG
9 Recursos padrão de envio digital: digitalizar para pasta, arquivamento de
fax em pasta
10 Volume de páginas mensal recomendado: de 250 a 1.250 páginas
11 Ciclo de trabalho: até 25.000 páginas
12 Emissões de energia acústica: 6,4 B(A)
13 Emissões de pressão sonora: 57 dB(A)
14 Deverá suportar alimentação Bivolt
15 Impressora:
1 Tecnologia: Jato de Tinta Térmico
2 Velocidade ISO: até 18 ppm em preto, até 13 ppm em cores
3 Velocidade máxima de impressão p&b e em cores (ppm): até 32 ppm
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16

17

18

19

4 Resolução de impressão p&b: até 1.200 x 600 dpi
5 Resolução de impressão cor: até 4.800 x 1.200 dpi otimizados em
papel fotográfico avançado da HP, 1.200 x 1.200 dpi de entrada
6 Impressão direta (cartões de memória)
7 Opções de impressão em frente e verso: automática (padrão)
8 Impressão sem borda: até 216 x 279 mm / 8,5 x 11 polegadas
Copiadora:
1 Velocidade máxima da cópia p&b e em cores(cpm): até 32 cpm
2 Número máximo de cópias por original: até 99 cópias
3 Resolução da cópia: texto/imagens em preto até 1.200 x 600 dpi,
gráficos/texto em cores: até 1.200 x 600 dpi
4 Recursos inteligentes de SW da copiadora: cópia fácil de ID
5 Ajustes da copiadora: pôster, clone, cópia espelhada, ampliação
automática
Fax:
1 Velocidade (carta): 4 segundos por página
2 Recursos: barreira a fax indesejado (requer identificador de
chamadas), interface de PC (suporte a software HP fornecido),
rediscagem automática de fax (envio programado de fax),
encaminhamento de fax
3 Resolução: em preto e branco 203 x 98 dpi, em cores 200 x 200 dpi,
foto 203 x 196 dpi
4 Opções (ADF): só frente
5 Memória do fax até: 100 páginas
Scanner:
1 Resolução óptica digitalização: até 4.800 dpi
2 Velocidade: ADF (Carta): até 5,6 ppm (200 ppi em preto e branco);
até 5,6 ppm (200 ppi em cores); cores (foto 10 x 15 cm) menos de 10
segundos
3 Tecnologia: Contact Image Sensor (CIS)
4 Tipo: de mesa, ADF
5 Tipo de arquivo de digitalização suportado pelo software: Bitmap
(.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF
pesquisável (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
6 Modos de entrada: digitalização pelo painel frontal, cópia, fax ou pelo
software
7 Tamanho máximo: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 polegadas)
Deverá ter as seguintes conexões:
1 02 USB 2.0;
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20
21

22

23

2 Ethernet;
3 Rede sem fio 802.11b/g/n;
4 02 portas RJ-11/modem;
5 Slots de cartões de memória MMC/SD/MS/DUO
Deverá suportar um ciclo Mensal de 25.000 páginas mês;
Certificações e declarações
1 Catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;
2 ISO 9001/2000;
3 Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
Garantia e suporte
1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 12 meses para
reposição de peças on-site.
2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado
efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a
cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa
autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial
de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá
providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno
ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do
problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.
Suprimentos
1 A impressora deverá ser fornecida com seu suprimento inicial de
fábrica;
2

Deverá ser fornecida com cabos de energia padrão NBR-14136 e USB
necessários para conectividade da impressora;
24 Similar ao modelo HP Officejet Pro 8620 ou superior

3

Impressora laser colorida
1 Tecnologia de impressão a laser colorida;
2 A impressão da primeira página deve ser em no máximo 12 segundos;
3 Deverá possuir velocidade de impressão em preto mínima de 24ppm;
4 Deverá possuir memória interna padrão mínima de 384MB expansível a
1GB;
5 Deverá possuir capacidade mínima total de 350 folhas;
6 Processador de no mínimo 500MHZ
7 Deverá possuir impressão frente e verso automática;
8 Deverá possuir um painel de controle para configuração e
acompanhamento das funções;
9 Deverá suportar o ciclo de trabalho mínimo de 70.000 pág/mês;
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10 Deverá possuir uma porta USB compatível 2.0;
11 Deverá possuir uma porta Ethernet 10/100/1000 (RJ-45)
12 Deverá suportar os tamanhos de papel A4, Carta, A5, B5, Oficio e
Executivo;
13 Deverá suportar gramatura de 60 a 216 g/m² (papel normal) em pelo menos
uma das bandejas;
14 Resolução mínima de 1200x1200dpi em preto e 1200x600dpi em color;
15 Deverá suportar as linguagens PCL 6, HP PCL 5c, emulação Postscript
Nível 3, impressão direta em PDF v 1.4;
16 Deverá suportar alimentação 110v.
17 Certificação ENERGY STAR®;
18 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo;
19 Certificações e declarações
1 Catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;
2 ISO 9001/2000;
3 Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
20 Garantia e suporte
1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 12 meses para
reposição de peças on-site.
2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado
efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a
cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa
autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial
de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá
providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno
ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do
problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.
21 Suprimentos
1 A impressora deverá ser fornecida com seu suprimento inicial de
fábrica;
2

Deverá ser fornecida com cabos de energia padrão NBR-14136 e USB
necessários para conectividade da impressora;
22 Similar ao modelo HP Laserjet Pro M553DN ou superior.

4

Impressora Laser Monocromática
1 Velocidade de Impressão Preto 45(ppm) em carta;
2 Capacidade de entrada padrão de 250 folhas;
3 Deverá possuir processador de no mínimo 600MHZ;
4 Deverá possuir linguagem de impressão PCL5, PCL6 e suportar emulação
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18

de PS3;
Deverá possuir memória de no mínimo 256MB expansível a 380MB;
Deverá suportar formato das mídias A4, A5, carta, executivo, ofício e
envelope;
Deverá suportar resolução de 1200x1200 dpi;
Deverá possuir conexão USB 2.0;
Deverá possuir conexão de rede 10/100/1000 RJ45;
Deverá possuir duplex automático;
Deverá suportar um ciclo Mensal mínimo de 70.000 páginas mês;
Deverá possuir um visor LCD de no mínimo 2 linhas;
Deverá suportar alimentação 110v
Certificação ENERGY STAR®;
Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo;
Certificações e declarações
1 Catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;
2 ISO 9001/2000;
3 Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
Garantia e suporte
1 O equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de
12 meses para reposição de peças on-site.
2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado
efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a
cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa
autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial
de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá
providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno
ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do
problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.
Suprimentos
1 A impressora deverá ser fornecida com seu suprimento inicial de
fábrica;
2

Deverá ser fornecida com cabos de energia padrão NBR-14136 e USB
necessários para conectividade da impressora;
19 Similar ao modelo Samsung SL-M4020ND ou superior.

5

Multifuncional Laser Monocromática
1 Deverá possuir as funções de impressora/Copiadora/Scanner/Fax;
2 Velocidade de Impressão Preto 45 (ppm);
3 Deverá imprimir a primeira folha em até 10 segundos;
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4 Deverá possuir um display de no mínimo duas linhas para configuração e
acompanhamento da impressão;
5 Capacidade de entrada total de 300 folhas;
6 Deverá suportar gramatura de 60 a 163 g/m2 em uma das bandejas;
7 Deverá possuir processador de no mínimo 450MHZ;
8 Deverá possuir linguagem de impressão PCL5/PCL6/emulação PS3;
9 Velocidade da copiadora em preto 27 (cpm);
10 Deverá possuir resolução Máxima de Até 1200dpi;
11 Deverá possuir memória de no mínimo 64MB e expansível a no mínimo
320MB;
12 Deverá suportar formato das mídias A4,A5,carta, executivo, oficio e
envelope;
13 Deverá possuir conexão USB 2.0, Rede 10/100Mbps;
14 Deverá possuir velocidade de transmissão de fax de 33.6Kbps;
15 Deverá possuir alimentador automático de folhas de 50 folhas;
16 Deverá possuir duplex automático;
17 Deverá suportar um ciclo Mensal de 75.000 páginas mês;
18 Deverá suportar alimentação 110v.
19 Certificação ENERGY STAR®;
20 Fonte com no mínimo 85% de eficiência energética e PFC ativo;
21 Certificações e declarações
1 Catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;
2 ISO 9001/2000;
3 Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
22 Garantia e suporte
1 O equipamento proposto deverá possuir garantia de 12 meses para
reposição de peças on-site.
2 Os serviços serão solicitados mediante a abertura de um chamado
efetuado por técnicos da contratante, via chamada telefônica local, a
cobrar ou 0800, e-mail, website ou chat do fabricante ou à empresa
autorizada (em português – para o horário comercial – horário oficial
de Brasília) e constatada a necessidade, o fornecedor deverá
providenciar o deslocamento do equipamento, bem como seu retorno
ao local de origem e ainda do técnico responsável para solução do
problema no local, sem qualquer ônus ao contratante.
23 Suprimentos
1 A impressora deverá ser fornecida com seu suprimento inicial de
fábrica;
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2

Deverá ser fornecida com cabos de energia padrão NBR-14136 e USB
necessários para conectividade da impressora;
24 Similar ao modelo Samsung SL-M4070FR ou superior.

6

7

Impressora térmica para etiquetas (patrimônio)
1 Resolução de impressão: 203 dpi;
2 Memória de no mínimo 8 MB DRAM;
3 Processador 32bit;
4 Saída USB e paralela;
5 Alimentação: 110/220 VAC;
6 Capacidade de impressão nos seguintes materiais: couchê, poliéster, vinil,
térmico e tags
7 Deve suportar os seguintes formatos de arquivo: PCX,BMP e IMG
8 Deve vir acompanhado 1 unidade de suprimento de impressão (Ribbon):
rolo de no mínimo 70 metros;
9 Deve acompanhar software de impressão devidamente licenciado;
10 Garantia de 12 meses;
11 Deverá suportar alimentação 110v;
12 Deverá ser fornecida com cabos de energia padrão NBR-14136 e USB
necessários para conectividade da impressora;
13 Certificações e declarações
1 Catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;
2 ISO 9001/2000;
3 Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
14 Similar ao modelo Argox OS214-TT Plus ou superior.
Impressora térmica tipo cupom fiscal (biblioteca)
1
2
3
4
5
6
7

Método de impressão: Térmico
Deve ser capaz de imprimir em papel térmico
Deve possuir velocidade mínima de impressão de 250mm/s
Deve possuir velocidade mínima de avanço de papel de 52 lps
Nº de caracteres por linha: 24, 32, 48, 64, ou 21, 28, 42, 56
Guilhotina: vida útil 2 milhões de cortes
Interface de comunicação: Interface Padrão: USB / Segunda interface Modular: Ethernet

8
9

Deverá suportar alimentação 110v;

Deve ser compatível com a tabela de caracteres: CODE 437, CODE 850, CODE 858,
CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866, QR Code
10 Deve possuir os modos de impressão: Normal, expandido na horizontal, expandido na
vertical, expandido na vertical e horizontal, enfatizado, itálico, invertido, negrito, sublinhado,
sobrescrito, subscrito.
11 Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows XP / Vista / 7, JAVAPOS,
OPOS, DLL (Windows) / SO (Linux) / Driver de Spooler
12 Deve possuir os sensores de fim de papel, próximo do fim de papel, tampa aberta,
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temperatura da cabeça de impressão
13 Vida útil do mecanismo de impressão: 200Km
14 Garantia de 12 meses;
15 Deverá ser fornecida com cabos de energia padrão NBR-14136 e USB necessários para
conectividade da impressora;

Deverá suportar alimentação 110v;
17 Certificações e declarações
a. Catálogo ou folder técnico do o equipamento ofertado;
b. ISO 9001/2000;
c. Certificação de compatibilidade com a norma IEC 60950 ou similar
emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
18 Similar ao modelo Bematech MP-4200TH ou superior.
Autotransformador 3000VA 110/220V
16

8

1
2
3
4
5
6

Sistema de conexão com adaptador “H”;
Transformar 120V em 220V ou 220V em 120V;
Potência de 3000VA;
Frequência de 60Hz;
Cordão 3x0,75mm² 1,2 m de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR-14136;
Garantia de 12 meses.
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Processo nº 23243.005054/2015-07

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 10/2015
Dados da empresa
Razão Social:
CNPJ/MF:
Endereço:
Tel/Fax:
E-mail:
CEP:
Cidade:
Banco:

UF:
Agência:

c/c:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do contrato:
Nome:
Endereço:
CEP:
Cidade:
UF:
CPF/MF:
Cargo/Função:
Cart.ldent nº:
Expedido por:
Naturalidade:
Nacionalidade:

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de fornecimento de pelo preço total de
R$___________ (_____________), nos termos do Edital e seus anexos.

Item

1

Descrição

Und

Und

Quant.

Valor
referencia
UND

Valor
referencia
TOTAL
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Observações:


Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data homologação
do pregão;



Composição dos preços: No preço ofertado estão inclusos todos os custos
necessários, impostos, tributos, custos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, taxas, frete, deslocamento de pessoal e demais encargos de qualquer
natureza incidentes sobre o valor dos itens objeto deste Pregão;



Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica
na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e que os
preços encontram-se compatíveis com os de mercado.

(Local e data)
(Carimbo e assinatura do Representante Legal, com NOME COMPLETO)

ANEXO III
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MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSO N.º 23243.005054/2015-07
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015

Atestamos

para

os

devidos

fins

que

a

SOCIAL)____________________________________________,
____________________,
intermédio

de

sediada

seu

(ENDEREÇO

representante

empresa

(RAZÃO

CNPJ

COMPLETO)_________________,

legal

o(a)

Sr(a)

(NOME

nº
por
DO

REPRESENTANTE)___________________________________ portador(a) da Carteira de
Identidade nº _________________ e do CPF nº _________________, executa (ou executou)
serviços/entrega de _________________ para este órgão (ou para esta empresa), cumprindo
sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou
produtos entregues, pelo que declaramos, ainda, estar apta a cumprir com o objeto licitado,
nada tendo que a desabone.
_______________________,____ de ____________ de 2015.

______________________________
Carimbo e assinatura do responsável

Observação – Emitir em papel timbrado que identifique o órgão (ou empresa) emissor.
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ANEXO IV
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO N.º 10/2015
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) – Câmpus Vilhena,
com sede na Rodovia BR 174, Nº 4334, Km 03 – Zona Urbana – Vilhena/RO – CEP: 76980000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.817.343/0003-69, neste ato representado pela DiretoraGeral “Pro-Tempore” RENATO DELMÔNICO , nomeado pela Portaria nºxxx, de xx/03/2015
inscrita no CPF sob o nº ............. portador da Carteira de Identidade nº ......., considerando o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS nº 10/2015, processo administrativo n.º 23243.005054/2015-07, RESOLVE registrar
os preços das empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por
ela alcançada e na quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:
1.

DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de
IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA E CAMPI DO IFRO,
especificados nos itens 1.1 e 1.2 do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº
10/2015, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item

Descrição

Marca
(se exigida no edital)

Unidade

Quant.

Valor Un

3. VALIDADE DA ATA
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da homologação,
não podendo ser prorrogada.

4. DO CANCELAMENTO
4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
4.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
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4.1.3. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
4.3. 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:
4.3.1. por razão de interesse público; ou
4.3.2. a pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS
5.1. 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.
5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Vilhena/RO, ......../....................../..........

_________________________________
Representante do Órgão Gerenciador

______________________________________
Representante da Empresa
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TECNOLOGIA
DESENVOLVIDA NO PAÍS E PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA
USUFRUTO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 7.174/2010

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (identificação completa da licitante), doravante denominado (licitante), para fins
do disposto no item (completar) do edital (completar com identificação do edital), declara, sob
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
( ) Possui a Certificação de Tecnologia Desenvolvida no País, nos termos da Lei 8.248, de
23 de outubro de 1991, do Decreto 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou do Decreto 6.008, de
29 de dezembro de 2006,
( ) Possui a Certificação de Processo Produtivo Básico (PPB), nos termos da Lei 8.248, de
23 de outubro de 1991, do Decreto 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou do Decreto 6.008, de
29 de dezembro de 2006.
Ainda, afirma que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
OBS.: Marcar com “X” apenas as certificações que possuir.

__________, em ______ de _________________ de ______

_______________________________________
Assinatura
(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa)

Obs.: Esta declaração deverá ser encaminhada, via sistema, juntamente com a proposta
comercial, quando solicitada pelo Pregoeiro.

