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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 

Processo Administrativo nº 547842, de 14/04/2021 

 

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2021.052E0700001.01.0057 

 

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP, INCLUSIVE 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE NOVA 

VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, por meio do Departamento de Licitação e Compras, 

sediado na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, CEP: 29.830-000, realizará 

licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com 

critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro 

de 2013, Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 206, de 18 de outubro de 2019, Instrução Normativa SEGES/MP nº 10, de 10 de 

fevereiro de 2020, Decreto Municipal nº 14.231, de 22 de janeiro de 2019, Lei Municipal nº 

3.347, de 09 de novembro de 2015, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações posteriores, Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital. 

 

Data da sessão: 13/01/2022 

Horário: 08h30min 

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

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura e 

eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e 

equipamentos de TI, 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 forem de seu interesse. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

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

http://www.novavenecia.es.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões 

são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

 

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

 

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

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

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

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

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

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

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

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

ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

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

momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

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

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

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

SEGES/MP nº 10, de 2020. 

 

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

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3A%2F%2Fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.1.2. Para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75, 

a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do 

art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

4.1.3. Em relação aos itens 12 e 31 poderá participar qualquer interessado que atenda aos 

requisitos deste Edital, ou seja, podem participar tanto ME/EPP quanto empresas de médio e 

grande porte. 

 

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

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

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual – MEI, 

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

 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

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

legislação vigente; 

 

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

 

4.3.2.1. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

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

 

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

dissolução ou liquidação; 

 

4.3.2.4. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas 

reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem 

essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade 

técnica. 

 

4.3.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014 – TCU – Plenário). 

 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame. 

 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, 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 

for microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

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

 

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição; 

 

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

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

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

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

 

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

4.4.9. que cumpre os requisitos do Decreto Federal nº 7.174, de 2010, estando apto a usufruir 

dos critérios de preferência. 

 

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 

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

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

 

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

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

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

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

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

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

 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

 

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

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

julgamento da proposta. 

 

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

somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

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

dos seguintes campos: 

 

6.1.1. Valor unitário e total do item; 

 

6.1.1.1. Serão admitidos no preço proposto a utilização de até 02 (duas) casa decimais após a 

vírgula, expressos em moeda nacional. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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6.1.2. Marca; 

 

6.1.3. Fabricante; 

 

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

Termo de Referência, indicando no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

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

 

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

 

6.3. Existindo divergência entre as descrições dos itens licitados no sistema do Comprasnet 

SIASG e no Edital, prevalecerão as descrições contidas no instrumento convocatório.  

 

6.4. 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. 

 

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

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

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

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

sua apresentação. 

 

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

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 

1455/2018 – TCU – Plenário). 

 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao n pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução da Ata de Registro de Preços. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

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

na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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7.2. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

 

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

 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

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

participarão da fase de lances. 

 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) 

e os licitantes. 

 

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

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

consignado no registro. 

 

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

 

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

da sessão e as regras estabelecidas neste Edital. 

 

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

registrado pelo sistema. 

 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, 

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.12. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

 

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

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

 

7.15. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

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

 

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo 

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

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 

7.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

 

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

 

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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própria as microempresas e empresas de pequeno porte 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 8.538, de 2015. 

 

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

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

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

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

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

5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

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

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

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

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

anterior. 

 

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

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

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

melhor oferta.  

 

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

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

 

7.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 

 

7.25.1. no país; 

 

7.25.2. por empresas brasileiras; 

 

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

 

7.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas. 
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7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá 

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

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

previstas neste Edital. 

 

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

demais licitantes. 

 

7.27.2. O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

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

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

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

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

da proposta. 

 

7.29. Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da 

Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, 

conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

 

7.29.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 

8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte 

que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade 

no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 

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

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

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

 

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

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

manifestamente inexequível. 

 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

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

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

fundamentam a suspeita. 

 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

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

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

ocorrência será registrada em ata. 

 

8.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

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

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

 

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que 

contenham as características do bem ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta 

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

 

8.7. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

 

8.8. O(a) Pregoeiro(a) 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. 

 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à 

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

 

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

licitantes. 

 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, 
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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. 

 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

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

proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

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

cadastros: 

 

a) SICAF; 

 

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

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

 

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

pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

 

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

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

 

e) Cadastro de empresas inidôneas, mantido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo – TCE/ES (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-

responsaveis/empresas-inidoneas/) e proibidas de contratar com o Poder Público estadual ou 

municipal (https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-

responsaveis/proibidos-de-contratar/). 

 

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

alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-responsaveis/proibidos-de-contratar/
https://www.tcees.tc.br/portal-da-transparencia/consultas/lista-de-responsaveis/proibidos-de-contratar/
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  13 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

 

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

 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

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

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

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, 

conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018, alterada pela Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 10, de 2020. 

 

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas. 

 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo(a) Pregoeiro(a) lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 

2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) hora, sob 

pena de inabilitação. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  14 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

 

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

aqueles legalmente permitidos. 

 

9.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

 

9.8. Habilitação jurídica: 

 

9.8.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.8.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

– EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 

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

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 

9.8.5. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das 

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

administradores; 

 

9.8.6. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da 

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

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764, de 1971; 

 

9.8.7. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de 

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

consolidação respectiva. 

 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

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

 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

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

 

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

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

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao; 

 

9.9.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou 

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

 

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.9.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos 

ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova Venécia/ES 

fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item; 

 

9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

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

inabilitação. 
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9.10. Qualificação Econômico-Financeira 

 

9.10. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

observada a data de validade definida no instrumento. 

 

9.10.1. no caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão negativa de 

falência para fins de habilitação, deverá apresentar data de emissão de, no máximo, 90 (noventa) 

dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

 

9.10.2. balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social , já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, no formato comparativo contendo Termo de 

Abertura e Encerramento, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional 

de Contabilidade, a fim de comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

9.10.2.1. para as Sociedades Anônimas, e demais empresas não optantes pelo simples nacional, 

que excedam a receita bruta anual de R$ 4.800.000,00, conforme a Lei 123/2006, art. 3, § 2º, 

bem como, o art. 3º, I e II, nova redação pela LC 155/2016, será exigido conforme o disposto 

no Art. 176 da Lei 6.404/76: 

 
Art. 176. (…) 

 

I - balanço patrimonial; 

 

II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 

 

III - demonstração do resultado do exercício; e 

 

IV - demonstração dos fluxos de caixa; 

 

V - se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 

 

§ 1º As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores 

correspondentes das demonstrações do exercício anterior. 

 

§ 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros 

quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da 

situação patrimonial e dos resultados do exercício. 
 

9.10.2.2. para outras empresas, optantes ou não pelo simples nacional, que não exceda a receita 

bruta de R$ 4.800.000,00, de acordo com a Lei nº 123/2006 Art. 3º, I e II, nova redação pela 

LC nº 155/2016: 
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a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, 

registrados na Junta Comercial; 

 

b) Cópia do Termo de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrado na 

Junta Comercial; 

 

c) As empresas optantes pelo simples nacional, em atendimento ao tratamento diferenciado para 

ME e EPP, poderão substituir os itens das letras “a” e “b” pela Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) e o Extrato do Simples Nacional, do período de apuração 

anterior ao Edital; 

 

d) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 

 

9.10.2.3. Para as empresas que possuem Escrituração Contábil Digital, deverão apresentar o 

recibo de entrega dos arquivos digitais, bem como os arquivos: do Livro Digital, do Balanço 

Patrimonial, da Demonstração de Resultado e dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro 

Digital. 

 

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou 

de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 

fiscalizador. 

 

9.10.2.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 

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

a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.2.5.1. As licitantes que apresentarem resultado inferior a 1,0 (um) para qualquer dos 

índices: Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), quando de sua 
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habilitação, deverão comprovar patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 

31, da Lei nº 8.666/93; 

 

9.10.2.5.2. A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor estimado para contratação, considerando o valor estimado para o período de 12 (doze) 

meses, conforme determina a Lei nº 8.666/93, admitida a atualização para a data de 

apresentação da proposta, através de índices oficiais. 

 

9.10.2.6. As exigências contidas neste item devem ser comprovadas por meio de registro na 

junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED – Sistema Público de Escrituração 

Digital, na forma da legislação que regula a matéria. 

 

9.10.2.7. No caso de empresa recém-constituída que ainda não tenha encerrado seu primeiro 

exercício social, o que deverá ser devidamente comprovado, poderá ser apresentado, 

excepcionalmente, em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, o 

Balanço e o Demonstrativo de Resultado Parcial referente ao período compreendido entre o 

início de suas atividades e o mês anterior à data de apresentação dos documentos de qualificação 

econômico-financeira para fins de habilitação no certame. A documentação apresentada deverá 

estar devidamente registrada na junta comercial ou no SPED. 

 

9.10.2.8. As empresas enquadradas como MEI – Micro Empreendedor Individual estão 

dispensadas da Elaboração das Demonstrações Contábeis, tornando-as isentas da apresentação, 

porém devem apresentar o CCMI – Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. 

 

9.10.2.9. Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração das 

Demonstrações Contábeis, a fim de comprovar que o profissional da contabilidade está em 

situação regular perante o CRC na data de sua emissão, quando da assinatura de trabalho 

técnico ou outros motivos que exijam a comprovação de sua regularidade, conforme 

Resolução CFC nº 1402/2012. A não apresentação da referida certidão não ensejará a 

inabilitação da empresa licitante no presente certame. 

 

9.11. Qualificação Técnica 

 

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará 

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

da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

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

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital. 

 

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

habilitação. 

 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.15. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

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

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

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

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

mesmo prazo para regularização. 

 

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) 

Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

 

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

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

Edital. 

 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

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. 

 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá: 
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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 da Ata de Registro de Preços e aplicação de eventual sanção à Contratada, 

se for o caso. 

 

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

 

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

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

 

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

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

prevalecerão estes últimos. 

 

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

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

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

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

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

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a tempestividade e a 

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

fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) 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 com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

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

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

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

declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da 

LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances. 

 

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

reaberta. 

 

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

fase do procedimento licitatório. 

 

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

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
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13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) 

Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

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

 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

 

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação. 

 

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

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

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

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

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

seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito 

 

16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

16.5. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 

os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 

do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 

atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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17. DA REVISÃO DE PREÇOS 

 

17.1. As regras acerca da revisão de preços registrados na ata são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

18. 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, anexo a este Edital. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 

20. DO PAGAMENTO 

 

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

Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

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

licitante/adjudicatário que: 

 

21.1.1. não assinar o Ata de Registro de Preços ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 

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. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

21.1.7. cometer fraude fiscal; 

 

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo. 
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21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

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

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024, de 2019.  

 

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

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

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

 

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

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

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

significativos ao objeto da contratação; 

 

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

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

dois anos; 

 

21.4.3. Impedimento de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos; 

 

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

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

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

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 

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

 

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

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

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

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

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

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

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

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

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

 

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

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

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

participação de agente público. 
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21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

 

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

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

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

 

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

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

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

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

Referência. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

 

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

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

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

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

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

apresentada durante a fase competitiva. 

 

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

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

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892, de 

2013. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

  

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@novavenecia.es.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no Protocolo Geral da 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova 

Venécia/ES, CEP: 29.830-000. 

 

22.3. Caberá ao(à) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

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

recebimento da impugnação. 

 

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(à) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado neste Edital. 

 

22.6. O(a) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

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

responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

 

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

certame. 

 

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

motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação. 

 

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

os participantes e a Administração. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) 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. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
 
23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
 
23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.novavenecia.es.gov.br, e também poderá ser lido 
e/ou obtido através do e-mail licitacao@novavenecia.es.gov.br ou no endereço da Prefeitura 
Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, 
CEP: 29.830-000, nos dias úteis, no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 
15h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
23.12.1. Anexo I: Termo de Referência; 
 
23.12.2. Anexo II: Modelo de Proposta de Preços; 
 
23.12.3. Anexo III: Minuta de Ata de Registro de Preços;  
 
 

Nova Venécia/ES, 29 de dezembro de 2021. 
 
 
 

FAGNER BAIANO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E URBANISMO 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
mailto:licitacao@novavenecia.es.gov.br
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ANEXO I DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo subsidiar o procedimento licitatório, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para a futura e eventual aquisição de 

materiais e equipamentos de TI, conforme as condições, especificações e quantitativos 

descritos neste Termo de Referência. 

 

1.2. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações e quantitativos constantes da tabela 

abaixo e observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência: 

 

ITEM 
QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 
UNID. DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

(R$) 

1 600 700 UNID 

ABRAÇADEIRA BAP3: Composição: 

Estrutura externa confeccionada em aço 

carbono SAE 1010/1020, Pintura: 

Zincagem a fogo, Fornecimento: 

Abraçadeira BAP fornecido com o 

parafuso J e porca. Comprimento: 

1200mm 

R$ 18,30 R$ 12.810,00 

2 8 10 UNID 

CABO ÓPTICO 

AUTOSSUSTENTADO AS 80: 

APLICAÇÃO: Instalação: 

Interno/Externo, Utilização: 

Autossustentado. 

CONSTRUÇÃO: Número de fibras: 

Seis(06) Fibras, Tipo de Fibra: SM – 

monomodo (G.652D), Revestimento da 

fibra: Primário (acrilato) 250µm, 

Elemento de tração FRP (fibra reforçada 

plástica), Tubo loose único: PBT 

preenchido com geleia, Núcleo: 2 

bastões de FRP e tubo loose reunidos em 

R$ 5.596,33 R$ 55.963,30 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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formação SZ, Grau de proteção do cabo: 

NR, Capa Externa: Termoplástico com 

proteção anti-UV, Diâmetro externo 

nominal: 7,6 ±0,1 mm. 

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: 

TRAÇÃO: 1,5 x peso / km do cabo em 

vão de até 80 m com 1% de flecha, 

COMPRESSÃO: 10KG, TORÇÃO: 10 

ciclos, IMPACTO: 25 ciclos com massa 

de 2kg, DOBRAMENTO: 25 ciclos com 

massa de 2kg, CURVATURA: Em 

instalação: Raio mínimo de 160 mm, Em 

operação: Raio mínimo de 80 mm. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAL: 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20 

a +65°C 

FIBRA: 

TIPO: Monomodo (G.652D), 

comprimento de onda 1310nm com 

atenuação de ≤0,36 dB/km e 

comprimento de onda de 1550 e 

atenuação de ≤0,22 dB/km. 

COMPRIMENTO: Bobina com 2000 

metros 

3 1200 1400 UNID 

ALÇA PRÉ-FORMADA: 

Alça preformada para cabo óptico com 

diâmetro de 7,6mm 

R$ 17,19 R$ 24.066,00 

4 4 6 UNID 

CABO ÓPTICO DROP MINI LOW 

FRICTION: 

APLICAÇÃO: Instalação: Interno, 

Utilização: Eletroduto/eletrocalha. 

Construção: Número de fibras: 1 fibra, 

Tipo de fibra: SM (G.657A/B), 

Revestimento da fibra: Primário 250 

µm, Diâmetro dos arames auxiliares: 

Arame metálico Ø 0,4mm, Capa 

R$ 1.131,07 R$ 6.786,42 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Externa: LSZH, Diâmetro Externo 

Nominal (mm): 3,0 x 2,0mm. 

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E 

AMBIENTAIS: Torção: 10 (variações 

≤0,40dB), Curvatura na instalação(mm): 

30, Curvatura em operação(mm): 15 

FIBRA: 

TIPO: Monomodo (G.657A/B), 

comprimento de onda 1310nm com 

atenuação de ≤0,40 dB/km e 

comprimento de onda de 1550 e 

atenuação de ≤0,30 dB/km. 

EMBALAGEM: Bobina com 1000 

metros. 

5 10 12 UNID 

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA. 24 

fibras COMPOSIÇÃO: Estrutura 

externa injetada em plástico de 

engenharia aditivado com anti UV na cor 

preta. Bandejas internas e reserva de 

tubo loose em plástico de engenharia na 

cor branca. Estrutura interna metálica 

para fixação dos elementos de 

sustentação dos cabos em aço SAE 1010 

com espessura de 1,2mm com pintura pó 

epóxi preta microtexturizada 

FORNECIMENTO: Caixa 

termoplástica composta por base, 

cúpula, abraçadeira de fechamento e 

bandejas para acomodação de emendas, 

capacidade de 24 emendas, bandeja para 

acomodação de tubo loose, estrutura 

interna com capacidade de até 7 pontos 

para ancoragem do elemento de tração 

dos cabos ópticos; suporte para fixação 

aérea; pinos plásticos para vedação das 

entradas onde não há passagem de 

cabos; uma reentrada oval. 

R$ 441,95 R$ 5.303,40 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Grau de proteção IP 68. 

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 etiqueta 

de identificação de rota, 24 abraçadeiras 

plásticas, 2 abraçadeiras metálicas, 2 

sachês de álcool, 1 sachê de gel 

lubrificante, 1 par de suporte aéreo para 

fixação em poste ou cordoalha, 

6 10 12 UNID 

RÁDIO 5GHZ AC: 

FONTE: 24V, 0.5A Gigabit PoE 

CONSUMO MÁXIMO: 8.5W 

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 

5150-5875MHz 

PROCESSADO: Atheros MIPS 74Kc, 

720 MHz 

MEMÓRIA: 128 MB DDR2 SDRAM 

INTERFACE DE REDE: (1) 

10/100/1000 Mbps 

CONEXÕES DE 

RADIOFREQUÊNCIA: (2) RP-SMA 

(Waterproof) 

LEDs: Power, LAN, (4) Signal Strength 

TAMANHOS DE CANAL: Modo Ponto 

a Ponto: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, 

modo ponto multi ponto: 10/20/30/40 

MHz 

FAIXA DE TENSÃO SUPORTADA: 

20-26VDC 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 

to 80° C (-40 to 176° F) 

MODOS: Access Point, Station 

SERVIÇOS: Web Server, SNMP, SSH 

Server, Telnet , Ping Watchdog, DHCP, 

NAT, Bridging, Routing 

DEVER SER COMPATÍVEL COM 

PROTOCOLO TDMA AIRMAX. 

R$ 1.536,67 R$ 18.440,04 

7 12 14 UNID 

RADIO 5GHz: 

Frequência 5470MHz - 5825MHz 

Processador Atheros 400MHz 

R$ 1.183,00 R$ 16.562,00 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Memória 64MB SDRAM 

Flash 8MB 

Potência de Transmissão 27 dBm 

(500mW) 

Sensibilidade -75 até -97 

Portas LAN 1 x 10/100 

Conectores Externos 2 x SMA 

Dimensões 17cm x 8cm x 3cm 

Peso 0.5 Kg 

Consumo máximo de potência 6.5Watts 

Alimentação de energia 24V 1A 

Método de alimentação PoE passivo 

(pares 4,5+ ; 7,8 retorno 

Temperatura de operação -30° até 75° 

Umidade 5 até 95% Condensado 

Vibração e choque ETSI300-019-1.4 

DEVER SER COMPATÍVEL COM 

PROTOCOLO TDMA AIRMAX. 

8 16 18 UNID 

RÁDIO 5GHz AC 23DBI: 

INTERFACE DE REDE: (1) 

10/100/1000 

MEMÓRIA: 64MB 

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 

7W 

POTÊNCIA MÁXIMA: 24 dBm 

GANHO DA ANTENA: 23dBi 

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 5150 

- 5875 MHz 

ALIMENTAÇÃO: 24V, 0.3A Gigabit 

PoE incluso 

PROCESSADOR: Atheros MIPS 74Kc, 

533 MHz 

DEVER SER COMPATÍVEL COM 

PROTOCOLO TDMA AIRMAX 

TRANSMISSÃO MIMO 

KIT DE FIXAÇÃO INCLUSOS 

R$ 996,67 R$ 17.940,06 

9 10 12 UNID RÁDIO 5GHz 23DBI: R$ 848,33 R$ 10.179,96 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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INTERFACE DE REDE: (1) 10/100 

MEMÓRIA: 64MB 

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 

4W 

MÁXIMO TX POWER: 25 dBm 

GANHO DA ANTENA: 23dBi 

FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 5150 

- 5875 MHz 

ALIMENTAÇÃO: 24V, 0.2A Gigabit 

PoE incluso 

PROCESSADOR: Atheros MIPS 74Kc, 

533 MHz 

TRANSMISSÃO SISO 

DEVER SER COMPATÍVEL COM 

PROTOCOLO TDMA AIRMAX 

10 8 10 UNID 

ROTEADOR MODELO 1 

ARQUITETURA: MIPSBE 

CPU: AR9344 

CONTAGEM DE NÚCLEOS DA CPU: 

1 

FREQUÊNCIA NOMINAL DA CPU: 

600 MHz 

MEMÓRIA RAM: 128MB 

ARMAZENAMENTO: 128MB 

TIPO DE ARMAZENAMENTO: 

NAND 

NÚMEROS DE ENTRADA DC: 2 

(conector DC, PoE-IN) 

TENSÃO DE ENTRADA DO 

CONECTOR: 8-30 V 

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 

28W 

PoE PASSIVO 

PORTAS ETHERNET: 5 Portas 

Ethernet10/100 e  5 Portas 

Ethernet10/100/1000 

PROTA SFP: Possuir 01 porta sfp ddmi 

R$ 1.398,33 R$ 13.983,30 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Deve possuir 01 porta usb 

Deve possuir monitor de temperatura da 

pcb 

Deve possuir monitor de tensão 

Deve possuir certificação IP20 

Deve possuir fonte inclusa de 24V 1.2A 

Dever ser compatível com protocolo de 

roteamento OSPF 

Deve ser totalmente compatível com o 

sistema operacional RouterOS 

11 3 5 UNID 

ROTEADOR MODELO 2 

ARQUITETURA: ARM 32 bits 

CPU: AL21400 

CONTAGEM DE NÚCLEOS DA CPU: 

4 

FREQUÊNCIA NOMINAL DA CPU: 

1400 MHz 

DIMENSÕES: 228 x 120 x 30 mm 

MEMÓRIA RAM: 1GB 

ARMAZENAMENTO: 512MB 

TIPO DE ARMAZENAMENTO: 

NAND 

NÚMEROS DE ENTRADA DC: 2 

(conector DC, PoE-IN) 

TENSÃO DE ENTRADA DO 

CONECTOR DC: 12-57V 

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 

33W 

PoE PASSIVO 

TENSÃO DE ENTRADA DA PoE: 18-

24V 

PORTAS ETHERNET: 10 Portas 

Ethernet 10/100/1000 

PORTA SFP: 01 porta sfp+ 

POSSUIR MONITOR DE 

TEMPERATURA DA PCB 

POSSUIR MONITOR DE TENSÃO 

R$ 2.263,00 R$ 11.315,00 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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CERTIFICAÇÃO IP20 

Deve possuir fonte inclusa de 24V 1.5A 

POSSUIR SUPORTES PARA 

FIXAÇÃO EM RACK 19 

POLEGADAS 

Dever ser compatível com protocolo de 

roteamento OSPF 

Deve ser totalmente compatível com o 

sistema operacional RouterOS 

12 60 70 UNID 

SWITCH GERENCIÁVEL 

Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, 

IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 

IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 

802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, 

IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 

802.1x, IEEE 802.1p 

Interface: 24 Portas 10/100/1000Mbps 

RJ45 (Autonegociação/Auto 

MDI/MDIX), 4 Slots SFP 1000Mbps, 1 

Porta Console RJ45, 1 Porta Console 

Micro-USB 

Mídia de Rede: 10BASE-T: Categoria 

de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m), 

100BASE-TX/1000Base-T: Cabo de 

categoria UTP 5, 5e ou acima (máximo 

de 100m), 1000BASE-X: MMF, SMF 

Fonte de Alimentação: 100~240VAC, 

50/60Hz 

 Consumo de Energia: Máximo: 19.15W 

(220V/50Hz) 

Montagem: Rack Mountable 

Largura de Banda/Backplane: 56Gbps 

 Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 

41.67Mpps 

Tabela de Endereços MAC: 16k 

Jumbo Frame: 9216 Bytes 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE 

 R$ 2.405,79 R$ 168.405,30 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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QoS: Suporta prioridade 802.1p 

CoS/DSCP. Suporta 8 filas de 

prioridade. Agendamento de fila: SP, 

WRR, SP+WRR. Limite de Taxa por 

Porta/Fluxo Voz VLAN 

Características L2 e L2+: Roteamento 

Estático, DHCP Relay, Snooping IGMP 

V1/V2/V3, 802.3ad LACP (Até 14 

grupos de agregação, contendo 8 portas 

por grupo), Spanning Tree 

STP/RSTP/MSTP, Filtragem/Guarda 

BPDU, Proteção TC/Root, Detecção 

Loopback, Controle de Fluxo 802.3x, 

L2PT 

VLAN: Suporta até 4K VLANs 

simultaneamente (dos 4K IDs VLAN) 

802.1Q/ MAC/Por Protocolo/VLAN 

Privado 

GARP/GVRP 

Lista de Controle de Acesso: Filtragem 

de pacote L2～L4 baseado na fonte e no 

destino do endereço MAC, endereço IP, 

portas TCP/UDP, 802.1p, DSCP, 

protocolo e ID VLAN por Intervalo de 

Tempo 

Segurança: Vínculo IP-MAC-

Porta,AAA, 802.1x e Autenticação 

Radius, Proteção DoS, Inspeção ARP 

Dinâmica (DAI), SSH v1/v2, SSL 

v3/TLSv1, Segurança de Porta, 

Broadcast/Multicast/Storm Control de 

Unicast 

IPv6: Empilhamento Duplo IPv4/IPv6, 

Multicast Listener Discovery (Snooping 

MLD), Detecção IPv6 Neighbor (ND), 

Detecção MTU, ICMP versão 6, 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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TCPv6/UDPv6, IPv6 ACL, Snooping 

DHCPv6, Interface Pv6 

Aplicação IPv6: Cliente DHCPv6, 

Ping6, Tracert6, Telnet(v6), IPv6 SNMP, 

IPv6 SSH, IPv6 SSL, Http/Https, IPv6 

TFTP, IPv6 ACL, Interface IPv6, 

Roteamento IPv6, DHCPv6 Relay, 

Snooping DHCPv6 

GerenciamentoGerenciamento: Web 

GUI e CLI, SNMP v1/v2c/v3, 

compatível com MIBs públicos e MIBs 

TP-Link privados MIBs, RMON 

(Grupos 1, 2, 3, 9) sFlow, PPPoE Circuit 

ID, DHCP Relay, Servidor DHCP, 

Cliente DHCP/BOOTP, Snooping 

DHCP , DHCP Option82, Dual Image, 

Monitoramento CPU, Espelhamento de 

Porta, Configuração de Horário: 

Características SNTP, NDP/NTDP 

Integrada, Atualização de Firmware: 

TFTP e Web, Diagnose Sistema: VCT, 

SYSLOG e MIBs Públicos, 

Recuperação de Senha 

Certificação: CE, FCC, RoHS 

 Conteúdo do Pacote, Switch, Cabo de 

Energia, Guia de Instalação, CD de 

recursos, Kit de Montagem em Rack, 

Pés de Borracha 

13 60 70 UNID 

MÓDULO SFP LADO A 

Padrões e Protocolos: IEEE 802.3z, 

CSMA/CD, TCP/IP 

Comprimento da Onda: TX 1550nm / 

RX: 1310nm 

Fonte de Energia: 3.3V 

Segurança e Emissão: FCC, CE 

Cabo: Fibra de modo único (Single-

mode) 

R$ 421,75 R$ 29.522,50 
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Tipo de Fibra: Modo único 9/125 um 

Comprimento Máximo do Cabo: 10km 

Taxa de Dados: 1.25Gbps 

Tipo de Porta: LC/UPC 

14 60 70 UNID 

MÓDULO SFP LADO B 

Padrões e Protocolos: IEEE 802.3z, 

CSMA/CD, TCP/IP 

Comprimento da Onda: TX: 1310nm / 

RX: 1550nm 

Fonte de Energia: 3.3V 

Segurança e Emissão: FCC, CE 

Cabo: Fibra de modo único (Single-

mode) 

Tipo de Fibra: Modo único 9/125 um 

Comprimento Máximo do Cabo: 10km 

Taxa de Dados: 1.25Gbps 

Tipo de Porta: LC/UPC 

R$ 423,00 R$ 29.610,00 

15 1 2 UNID 

MÁQUINA DE FUSÃO 

Fibras compatíveis: SM (ITU-T G.652), 

SM BLI (ITU-TG.657), MM (ITU-T 

G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS 

(ITU-T G.655) 

Foco automático 

Comprimento da fibra clivada: A partir 

de 5mm 

Diâmetro da fibra: Diâmetro da casca: 

80~150µm, Diâmetro da capa: 

100~1000µm 

Método de alinhamento da fibra: 

Alinhamento pelo núcleo 

Perda média da emenda: 0.02dB (SM), 

0.01dB (MM), 0.04dB (DS), 

0.04dB(NZDS) 

Tempo para emenda: Máximo de 10 

segundos 

Tempo de aquecimento: Máximo de 20 

segundos 

R$ 15.996,67 R$ 31.993,34 
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Tubetes compatíveis: 40, 45 e 60mm 

Teste de tração: 1,96 ~ 2,25N 

Duração do eletrodo: 5000 fusões 

Capacidade da bateria: Típico: 220 

ciclos (fusão e aquecimento) 

Monitor: Mínimo de 4 polegadas  

Idiomas: Português, Inglês, Espanhol, 

Francês e Chinês 

Conexões: USB; atualização de software 

via interface USB 

Condições de operação: 0~5000m acima 

do nível do mar, 0~95% de umidade 

relativa do ar, temperatura de -10~50oC, 

Máxima velocidade do vento de 15m/s 

Modos de fusão: Automático e normal 

Ângulo limite da fibra clivada: 0.1 ~ 

10.0o, passo de 0.1o 

Maquina de fusão de no mínimo 4 

motores 

Deve vir com os seguintes itens: 

01 Clivador com lâmina de alta precisão 

+ Lixeira para fibras 

01 Alicate decapador de fibra óptica com 

furos de 3 diâmetros 

01 Decapador de cabos drop 

01 Par de eletrodos sobressalentes para 

reposição 

01 Par de suportes para fibra nua 

01 Bateria de 5200mAh de fácil 

substituição 

01 Fonte de alimentação bivolt 

01 Plataforma para utilização do 

clivador 

01 Suporte para resfriamento da emenda 

01 Guia Rápido para referência 

01 CD com Manual de Instruções 

01 Alça para transporte 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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01 Maleta para transporte 

16 1 2 UNID 

POWER METER 

Características: 

Wave ID: Autoidentificação de 

comprimento de onda e comutação 

Frequency ID: Autoidentificação por 

frequência 

Dois tipos de modos de luz de fundo 

Backlight inteligente 

Nível de potência de referência pode ser 

configurado e armazenado 

Função de autocalibração do usuário 

Função Auto-off 

Especificações Técnicas: 

Calibragem de comprimento de Onda: 

800~1700 

Tipo de detector: InGaAs 

Faixa de medição (dBm): -60 +5 

Incerteza (dB): +0,2 (5%) 

linearidade (dB): 0.01 

Resolução de tela (dB): 0.03 

Frequência ID Hz: 270, 330, 1K, 2K 

ID Onda nm: 850, 980, 1300, 1310, 

1490, 1550, 1625 

Conectores: FC/SC/ST Intercambiáveis 

Temperatura de operação: -10 +60°C 

Temperatura de armazenagem: -24 

+70 °C 

R$ 643,13 R$ 1.286,26 

17 2 3 UNID 

CANETA LASER VISUALIZADOR 

DE FALHAS 

Tipo de laser: FP-LD 

Comprimento de onda (nm): 650 ± 10 

Potência de saída: (mW) 10 

Faixa do Laser (Km): 10 a 12 

Modalidade de Trabalho: Modulação 

CW ou modulada 

Alcance do Laser: 10 a 12 Km 

R$ 203,78 R$ 611,34 
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Pilhas alcalinas potência: duas 1.5V AA 

Vida útil da bateria: 60 horas 

Temperatura de funcionamento: -10 ~ 

+45 

Temperatura de armazenamento: -40 ~ 

+70 

Saída conector: de 2,5 mm adaptador 

universal 

Frequência de modulação: 2-3 

Itens Inclusos: 

1 Caneta Laser Visualizador de Falhas 

em Fibra Óptica 10 Mw; 

1 Capa protetora. 

18 200 250 UNID 

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 

CABO ÓPTICO 

Plaqueta de Identificação de Cabo 

Óptico desenvolvida para realizar a 

identificação de rotas e cabos de fibra 

óptica em redes aéreas e subterrâneas. 

Sua estrutura é reforçada e pode ser 

facilmente fixada através das 

perfurações laterais. Indicada para 

ambientes internos e externos, 

confeccionada em plástico de alta 

resistência e oferece alta durabilidade 

contra ações dos raios UV. 

R$ 4,28 R$ 1.070,00 

19 60 70 UNID 

TERMINADOR ÓPTICO 

Composição: Base, tampa superior e 

tampa inferior injetadas em plástico de 

engenharia na cor branca 

Dimensão (mm): C: 88; P: 151; H: 30 

Fornecimento: Caixa termoplástica 

composta por base com suporte para 

acomodação do protetor de emenda e 

tampa; entrada de cabos pela parte 

superior ou inferior do produto; fixado 

na parede ou em caixa de passagem. 

Possui 4 entradas de cabos de até 

R$ 261,96 R$ 18.337,20 
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ø9,0mm e fechamento da tampa através 

de sistema de click dispensando-se o uso 

de ferramentas. 

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 

• 4 abraçadeiras plásticas 

• Protetor de emenda (conforme 

quantidade de fibras solicitadas) 

• Kit de fixação na parede, 

composto por: 2 buchas S6 e 2 

parafusos 3,9x32 

Manual de instrução 

20 10 12 UNID 

GABINETE OUTDOOR 

Composição: Estrutura externa 

confeccionada em aço carbono SAE 

1010/1020, com espessura de 1,2mm 

Pintura: Bege texturizado 

Dimensões: 

Espaço Útil: 8U 

Altura(mm): 461 

Largura: Padrão 19” (570mm) 

Profundidade: 561mm 

Peso bruto: 23,5Kg 

Capacidade de carga: 60kg 

Fornecimento: Gabinete montado com 

um par de plano de fixação (frontal) 

padrão 19” com profundidade útil 

regulável; venezianas na parte inferior 

para entrada de ar com possibilidade de 

instalação de 2 ventiladores 120x120 na 

parte superior para exaustão forçada do 

ar quente no interior do gabinete; 

elastômeros de vedação nas partes 

móveis, porta de aço com dois fechos 

linguetas com chave e abertura em 180º. 

Grau de Proteção: IP 43 

ACESSÓRIOS INCLUSOS 

R$ 1.542,50 R$ 18.510,00 
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• 2 prensa cabos PG21 para cabos de 13 

a 18mm 

• 4 chaves do fecho sem segredo 

21 10 12 UNID 

BANDEJA 1U DE FIXAÇÃO 

SIMPLES 

DESCRIÇÃO: 

• Atende os requisitos técnicos das 

normas IEC 60297-3-100 e IEC 

60297-3-105; 

• Bandeja Fixa padrão 19” tipo 

prateleira; 

• Estrutura em Aço Carbono SAE 

1010 com espessura 1,2mm; 

• Fixação em um único plano; 

• Carga Máxima 10 Kg; 

Pintura Epóxi Pó Texturizada Padrão 

RAL 7032 (Bege) ou Preto. 483 443 B 

466 

R$ 91,53 R$ 1.098,36 

22 120 150 UNID 

EXTENSÃO ÓPTICA 

CONECTORIZADA 

Número de fibras: Simplex (01 Fibra 

SM) 

Elemento de tração: Aramida 

Diâmetro do revestimento secundário 

*PIGTAIL: 0,9 ± 0,15 mm 

Diâmetro cabo: 2mm 

Diâmetro cabo mini: 2,9mm 

Esforço máximo tração a ruptura: 200N 

Cor do cabo: Azul 

Conector: LC 

Polimento: UPC 

Cor do Conector: Azul 

R$ 47,35 R$ 7.102,50 

23 20 30 UNID 

RESERVA DE CABOS ÓPTICOS 

Composição: Confeccionada em 

plástico de engenharia, na cor preta, com 

aditivos resistentes as intempéries e ação 

dos raios UV. 

R$ 108,30 R$ 3.249,00 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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Dimensão linear (mm): C: 420; L: 74; H: 

70 

Dimensão cruzeta (mm): C: 420; L: 420; 

H: 78 

Peso bruto linear (kg): 0,245 

Peso bruto cruzeta (kg): 0,490 

Para cabos ópticos com diâmetro 

externo de 7,8mm é possível acomodar 

aproximadamente 30m na Reserva Click 

Produto deverá ser fornecido tanto para 

instalação em poste como em cordoalha. 

24 200 250 UNID 

ESTICADOR DE CUNHA PARA 

CABO DROP MINI 

Conjunto composto por esticador 

plástico com tipo cunha e arame de 

ancoragem galvanizado a fogo; 

Esticador plástico formado pelo corpo 

vazado do tipo fêmea e dispositivo tipo 

cunha sendo ambos interligados por 

cordão; 

Arame de ancoragem com formato em S 

fornecido em aço ATC 1070 de ø4mm; 

Vão máximo de 80 metros para 

lançamento dos cabos; 

Não requer equipamento adicional nem 

ferramentas especiais na montagem; 

Fornecido na cor preta; 

Material: Termoplástico de alta 

resistência; 

Arame de ancoragem galvanizado; 

Possui peça termoplástica aditivada em 

UV; 

R$ 6,56 R$ 1.640,00 

25 700 800 UNID 

ISOLADOR PARA CABO DROP 

Aplicação: Utilizado para suspensão ou 

ancoragem de cabos drop f8 

autossuportados. Indicado para 

instalação em vãos de até 80 metros, 

R$ 6,83 R$ 5.464,00 
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utilizando abraçadeira bap ou cinta de 

inox ¾ com fecho. 

Estrutura única injetada em plástico de 

engenharia de alta resistência. 

26 30 40 UNID 

SUPORTE PARA CANTO DE 

TORRE 

Posição na torre: canto 

Material: alumínio liga naval 

Diâmetro do mastro: 3” | 76,2mm 

Peso: 4,5kg 

Compatibilidade com setoriais 

blindadas: todas 

Compatibilidade com parábolas abertas: 

1,2m 

Compatibilidade com parábolas sólidas 

blindadas: 0,9m 

Compatibilidade com micro-ondas: 

0,9m 

Compatibilidade com parábolas uhp: 

0,9m 

Compatibilidade com parábolas uhpx: 

0,6 | 0,9m 

Compatibilidade com parábolas 

vazadas: 1,2m 

R$ 154,17 R$ 6.166,80 

27 60 70 UNID 

RACK DE PAREDE 12U 

COMPOSIÇÃO: Estruturas 

confeccionadas em aço carbono SAE 

1010 com espessura de 1,2mm Laterais 

confeccionadas em aço carbono SAE 

1010 

PINTURA: Epóxi pó Preto 

microtexturizado 

DIMENSÕES: 

Espaço útil: 12U 

Altura (mm): 558 

Largura (mm): 525 

Profundidade (mm): 550 

R$ 884,75 R$ 61.932,50 
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Capacidade de Carga (kg): 60 

ACESSÓRIOS INCLUSOS: 

Kit para fixação na parede, composto 

por: 

• 6 Buchas de Nylon S8 

• 6 Parafusos PH 4,8x50 AA Cabeça 

Panela - Zinc Branco 

28 1000 1200 UNID 

KIT PORCA GAIOLA 

Kit Porca Gaiola fornecido com um 

parafuso M5x12mm e uma porca 

devidamente acomodada em uma 

“gaiola metálica” para fixação de 

equipamentos ou acessórios nos planos 

de fixação dos racks. 

R$ 2,66 R$ 3.192,00 

29 80 100 UNID 

GUIA DE CABO HORIZONTAL 

Atende os requisitos técnicos das 

normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-

3-105 

Tampa Frontal Facilmente Removível; 

Estrutura em Aço Carbono SAE 1010 

com espessura de 0,9mm; 

Pintura Epóxi Pó Texturizada 

R$ 54,70 R$ 5.470,00 

30 60 70 UNID 

RÉGUA DE TOMADA 10A 

METÁLICA 

Estrutura em aço carbono SAE 1010 

com espessura de 0,9mm 

Tensão de entrada (AC): 110/220 volts 

Cabo de alimentação: 3x1,5mm² com 

1,5m de comprimento 

Tomada 2p+t 250v 10A injetadas. 

Possuir 8 tomadas 

Fornecida com disjuntor 10A 

R$ 152,03 R$ 10.642,10 

31 80 90 UNID 

ANTENA DIRECIONAL 30 DBI 

Range de frequência: 5.1 – 5.9 GHz 

Dimensões: 650 x 650 x 386 mm 

Peso: 7.4kg 

Ganho: 30dBi 

Largura de Feixe: 5.8° (3 dB) 

R$ 1.773,33 R$ 159.599,70 
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Max. VSWR: 1.6:1 

Polarização: Dual-Linear 

Cross-pol Isolation: 35dB min. 

Deve vir com pigtail para conectar rádio 

a antena 

Suporte com todos acessórios de 

instalação inclusos. 

Dever ser compatível com rádio rocket 

m5 e o rocket ac lite 

32 16 20 UNID 

ANTENA SETORIAL AC 16 DBI 

Dimensões: 452.3 x 78.7 x 54.4 mm 

Peso: 420 g 

Interface de rede: (1) 10/100/1000 

Ethernet Port 

Memória: 64MB 

Consumo máximo de energia: 7W 

Max. TX Power: 25 dBm 

Ganho: 16dBi 

Fonte de Energia: 24V, 0.5A Gigabit 

PoE Adapter (Incluso) 

Processador: Atheros MIPS 74Kc, 533 

MHz 

Compatível com protocolo TDMA 

Airmax 

Frequência de operação: 5150 - 5875 

Tamanhos de canal: Modo Ponto a 

Ponto: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, 

modo ponto multi ponto: 10/20/30/40 

MHz 

R$ 1.546,25 R$ 30.925,00 

33 30 35 UNID 

FONTE POE 

Tensão de Saída 24V 

Saída de Avaliação 1AMP 

Tensão de entrada AC 100 240V 

Frequência de entrada 50 60Hz 

Temperatura de operação 0C a 40 C 

Temperatura de Armazenamento -20C 

85 C 

R$ 148,50 R$ 5.197,50 

34 5 7 UNID ARAME DE ESPINAR ISOLADO R$ 45,35 R$ 317,45 
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Cor: Preto. 

Tamanho: 130m. 

Fio: Material fabricado de Aço ABNT 

1006, com baixo teor de carbono, com 

processo de zincagem, por imersão á 

quente 

Revestimento: Material fabricado em 

PEBD “Polietileno”, de baixa densidade 

na cor preta, uniformemente disperso de 

forma a proporcionar resistência à ação 

de raios ultravioletas, bem como ao 

intemperismo; 

35 12 14 UNID 

PATCH PANEL POE 

Possuir 12 portas lan e 12 poe 

ENTRADA: Tensão: 12 a 48VDC 

SAÍDA: Tensão: 12 a 48VDC (a mesma 

tensão que estiver na entrada) 

Corrente: 1,5A por porta 

Conexão: RJ45 independentes, sendo 

uma LAN e uma PoE (compatíve com as 

normas IEEE 802.3.AT e IEEE 

802.3.AF; pinos 4 e 5 positivo, 7 e 8 

negativo) 

TRANSMISSÃO DE DADOS: 

GIGABIT ETHERNET (1000Mbps por 

porta) 

PROTEÇÕES: Sistema de proteção 

individual por porta e conectores RJ45 

blindados 

Padrão rack 19” 

Conector P4 e mini Fit na traseira; 

Rearme automático; 

Carcaça aterrada; 

Indicação luminosa de conexão na saída 

PoE. 

R$ 286,99 R$ 4.017,86 

36 12 14 UNID 

FONTE NOBREAK 250W 

Tensão de Alimentação: Mínima de 90 e 

máxima de 240V 

R$ 793,75 R$ 11.112,50 
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Temperatura de Operação: mínima de -2 

máxima de 60ºC 

Temperatura de Armazenamento: 

mínima de -2 máxima de 60°C 

37 20 22 UNID 

BATERIA ESTACIONÁRIA 

Tampa selada evitando escape de 

eletrólito para o exterior 

Filtro antichamas que permite o escape 

de gases e impede a penetração de 

chamas para o interior da bateria 

Grade com liga de Chumbo-Cálcio-Prata 

faz com que a bateria seja de menor 

perda de água para melhor durabilidade 

Design da grade radial e reforçado, que 

permite melhor condução de corrente e 

melhor durabilidade da bateria em 

serviço 

Eletrólito Fluido permite melhor 

dissipação térmica da bateria, 

conferindo vantagens em relação a 

baterias VRLA que são mais sensíveis a 

variação de temperatura 

Solda Intercelular com área de solda 

36% maior para permitir melhor 

condução de corrente e melhor 

eficiência elétrica da bateria em 

processo de carga e descarga 

Placas espessas de alta densidade 

Separadores de polietileno, em forma de 

envelope, com alta resistência mecânica 

Caixa e tampa de polipropileno de alta 

resistência a impactos, com tampas 

seladas por fusão do material, sem 

possibilidade de apresentar vazamentos 

Indicador de teste que permite imediata 

visualização das condições da bateria 

para teste, orientando seu diagnóstico: 

R$ 599,80 R$ 13.195,60 
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Tipos de terminais: Terminal “L”, de 

chumbo 

Capacidade nominal de 60Ah 

Tensão: 12V 

38 20 25 UNID 

CABO DE FORÇA TRIPOLAR 

1.20M 

Pc Fontes Monitores 

Especificações: 

- Cabo para ligar a fonte do 

computador à rede elétrica 

- Padrão Novo, tomada de 3 pinos 

- Com selo de aprovação INMETRO 

- Bitola de 3 x 0,75 mm 

- Comprimento: 1.2 metros 

R$ 14,95 R$ 373,75 

39 5000 5500 UNID 

CONECTOR RJ45 CAT5 

utp cat5 e Banho de Ouro Cabo de Rede 

Descrição 

• Conector RJ-45 8x8 CAT5E Suporte 

Gigabit Ethernet CONT-RJ45P100 

Conector RJ45 Cat5E é ideal para 

sistema de cabeamento estruturado, 

cabeamento horizontal ou secundário, 

para uso interno. 

• Especificações: 

- Tipo de Conector: RJ-45 

- Tipo de Cabo Utilizado: U/UTP 

- Temperatura de Armazenamento:- 

40ºC a +70ºC 

- Temperatura de Operação -10ºC a 

+60ºC 

- Cor: Transparente 

- Corpo em termoplástico de alto 

impacto (UL 94 V-0) 

- Vias de contato produzido em bronze 

fosforoso com camadas de 2,54µm de 

níquel e 1,27µm de ouro 

R$ 1,87 R$ 10.285,00 
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- Atende FCC 68.5 (EMI – Interferência 

Eletromagnética). 

40 03 05 UNID 

ARCO DE SERRA 12 300 mm. 

Utilizado para cortar ou serrar, 

principalmente madeira, 

compensados, metais, plásticos. É 

composta por um arco durável e uma 

lâmina de serra que pode ser reposta 

quando o desgaste chegar ao limite. 

Características: 

-Composição: Aço. 

-Medida: 12” X 1/2” X 24T. 

R$ 62,76 R$ 313,80 

41 03 05 UNID 

ESQUADRO COM CABO DE 

ALUMÍNIO 2” 30CM 

- Esquadro Cabo Alumínio 

- Tamanhos: 12 (30 cm) 

- Possibilita Medições Rápidas e 

Precisas e tem seu Cabo em Alumínio 

- Instrumento Utilizado na Construção 

Civil para Fazer Linhas Retas Verticais 

com Precisão para 90º 

- Material: Aço Inoxidável e Liga de 

Alumínio. 

R$ 43,88 R$ 219,40 

42 03 05 UNID 

ALICATE DE BICO MEIA CANA 6,5 

Pol. 

• Alicate de bico meia cana 

• Fabricado em aço especial 

• Acabamento polido 

• Cabo ergonômico, arredondado para 

maior conforto e segurança 

• Articulação suave, facilitando o uso e 

proporcionando menos esforço 

• Utilizado em trabalhos de eletrônica, 

telefonia e também artesanato 

• Comprimento: 6,5” (165 mm) 

R$ 12,36 R$ 61,80 

43 03 05 UNID 

ALICATE TIPO TELEFONE DE 

BICO CURVO DE 6,5 Pol. 

• Alicate tipo telefone 

R$ 12,27 R$ 61,35 
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• Fabricado em aço especial 

• Acabamento polido 

• Cabo ergonômico, arredondadas para 

maior conforto e segurança 

• Articulação suave, facilitando o uso do 

alicate e proporcionando menos esforço 

• Utilizado para puxar, segurar, torcer, 

dobrar, enrolar, prender e cortar fios ou 

arames 

• Seu bico curvo facilita o trabalho em 

locais de difícil acesso 

• Comprimento: 6,5” (165 mm) 

44 03 05 UNID 

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 

DE 6,5 Pol. 

• Alicate de corte diagonal 

• Fabricado em aço especial com 

acabamento polido 

• Cabo em bi material ergonômico, 

isolado e antideslizante com abas 

protetoras arredondadas para maior 

conforto 

• Possui articulação suave para facilitar 

o uso 

• Contém arestas de corte com ajuste 

preciso 

• Utilizado para corte de fios e cabos na 

manutenção eletroeletrônica, 

informática, predial e automotiva 

• Comprimento: 6,5” (160 mm) 

R$ 18,04 R$ 90,20 

45 03 05 UNID 

ALICATE UNIVERSAL 

PROFISSIONAL DE 8 POL 

• Fabricado em aço 

• Com suas mandíbulas planas e 

ovaladas podemos segurar com firmeza 

superfícies de forma chata, cilíndrica, 

oval, quadrada, sextavada, oitavada ou 

poligonal; 

R$ 17,20 R$ 86,00 
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• Utilizando as partes internas do cabo 

(região retificada próxima a articulação 

do alicate), podemos prensar terminais; 

• Com alicate de cabo isolado para 

1000V, podemos executar tarefas em 

linhas energizadas; 

• Tem finalidades específicas de uso, tais 

como: Cortar fios, cabos e arames de 

cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e 

aço com diâmetro máximo de 2 mm. 

46 02 04 UNID 

JOGO DE CHAVE DE FENDA E 

PHILIPS 

descrição: 

Jogo de chave de fenda/phillips 

composta por 7 peças, sendo 4 chaves de 

fenda e 3 chaves philips. Haste forjada 

em aço cromo vanádio com acabamento 

cromado. Cabo ergonômico rígido e 

resistente injetado em PVC na cor verde 

transparente. Possui ponta preta 

magnetizada proporcionando resistência 

e praticidade. 

04 Fendas simples, sendo: 

• 1/8 x 3” (3,5 x 75 mm) 

• 3/16” x 4” (5 x 100 mm) 

• 1/4” x 5” (6 x 125 mm) 

• 5/16” x 8” (8 x 200mm) 

03 (philips), sendo: 

• 3/16” x 3” (PH1 x 75 mm) 

• 1/4” x 5” (PH2 x 125 mm) 

5/16” x 8” (PH8 x 200 mm) 

R$ 52,30 R$ 209,20 

47 03 05 UNID 

CHAVE AJUSTAVEL DE 10 POL. 

Descrição do Produto 

A chave inglesa, também conhecida 

como chave ajustável usada na 

colocação de torneiras e possui 

regulagem, o que facilita a colocação das 

R$ 26,84 R$ 134,20 
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mesmas. Muito prática para apertar e 

soltar parafusos, porcas sextavadas ou 

quadradas. 

- Aço forjado 

- Para manutenção, montagem 

profissional e industrial 

- Porcas e parafusos sextavados ou 

quadrados 

- Medida: 10” 

- Abertura até 28mm 

48 30 35 UNID 

FITA ISOLANTE 33+19MMx20M 

Descrição do Produto 

• Fabricada em PVC antichamas, com 

ótima elasticidade e resistência 

• Ideal para união de fiação elétrica, 

proporcionando uma perfeita isolação, 

sem risco de choques elétricos 

dimensões: 

- 19 mm x 20 m (comprimento) x 0,13 

mm espessura 

R$ 21,60 R$ 756,00 

49 03 05 UNID 

TESTADOR DE CABOS DE REDE 

LAN 

Descrição 

TESTADOR DE CABOS DE REDE 

LAN RJ45-RJ11 BNC 25/50 MT200 

MULTIFUNÇÃO 

Testador de Cabo MT200 – Cor.: branco. 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: 

testador de cabos. Indicado para cabos 

dos modelos RJ11, RJ45, USB e BNC. 

Possui aviso sonoro e indica bateria 

fraca. Faz as leituras rápidas e mostra as 

respostas. Visualização com LEDs de 

indicação. 

Modelo: MT200. 

LEDs de indicação 

Terminação BNC: 25/50 Ohm. 

R$ 233,25 R$ 1.166,25 
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Verifica conectado e cruzado 

Leitura rápida com resposta 

Sem conexão e curto-circuito 

50 01 02 UNID 

ESTAÇAO SOLDA E 

RETRABALHO AR QUENTE 127v 

características 

Potência: 270 W 

Tipo de estação de solda: Solda + Ar 

Quente 

Quantidade de bocais: 5 

Quantidade de pontas: 1 

Temperatura máxima: 500º 

R$ 704,75 R$ 1.409,50 

51 02 04 UNID 

SOLDA ESTANHO 

Fluxo Rolo 500 g 60X 40 rolo carretel 

1.5mm 

Diâmetro do eletrodo: 1 mm 

Modelo: 1.0mm, 500 g 

R$ 124,71 R$ 498,84 

52 02 04 UNID 

Estanho Solda Fluxo 500Gr 

60x 40 rolo carretel 1.5Mm, solda em 

carretel, para eletroeletrônica, em fio 

com núcleo de resina ativada, que 

permite maior velocidade na soldagem e 

alta confiabilidade elétrica.                   

Liga Sn60 Pb40 / Fluxo 2,4% Indicado 

para soldagem manual de conexões 

eletrônicas. Na espessura 1,5 mm. 

R$ 182,80 R$ 731,20 

53 01 02 UNID 

HD EXTERNO 8TB 

Características 

Tipo: Disco Rígido Externo 

Recursos e Funções: Backup, Suporte 

Backup em Nuvens, Proteção de dados. 

Capacidade: 8TB 

Interface: USB 3.0 

Transferência de dados: 160 MB/s 

(máx.) 

R$ 2.619,10 R$ 5.238,20 
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54 05 08 UNID 

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO COM 

ACS 99,5% 

Descrição do Produto 

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO PA ACS 

(3900G) (2-PROPANOL – 

ISOPROPANOL) BB. 5000MLT 

Álcool isopropílico Para Limpeza De 

Placas 100% Puro 5L 

Destinado a limpeza de placas de 

circuito impresso também amplamente 

utilizado em produtos de limpeza de 

superfícies de vidro, misturado com 

detergente não-iônico. 

Muito utilizado em produtos específicos 

para limpeza de lentes de óculos, 

detergentes enzimáticos etc. 

O Álcool Isopropílico, é um limpador de 

uso geral promovendo a limpeza de 

substâncias orgânicas naturais ou 

sintéticas, tais como: resinas, óleos, 

alcaloides, acetatos de celulose etc. 

Utilizado em indústrias e oficina de 

manutenção de eletrônicos para limpar 

placas e componentes eletrônicos. É o 

mais apropriado para este fim pois a 

porcentagem de água é menor do que 

0,1%, e por isso a hipótese de oxidação 

das peças é quase nula. 

É também vastamente empregado na 

indústria gráfica, na composição da 

solução de molha do processo de 

impressão offset. 

Características 

– Pureza (%m/*m), mínimo: 99,5 

– Densidade 20/20ºC: 0,756-0,787 g/cm³ 

– Acidez como ácido acético, (%m/m0, 

máximo: 0,002 

R$ 46,27 R$ 370,16 
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– Faixa de destilação a 760 mmHg, 

(°C).80° – 78º 

– Água, (teor %), máximo:0,1% 

– Solubilidade em água.Completa 

55 04 06 UNID 

COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 9 

FIOS 

7,5 x 7,5 cm 

Fios 100% algodão, alvejadas e isentas 

de impurezas, substâncias gordurosas, 

amido, corantes corretivos e alvejantes 

ópticos. Esterilizada. 

Indicada para limpeza, antissepsia da 

pele, cobertura de feridas e ferimentos, 

absorção de fluidos e secreções. 

R$ 19,73 R$ 118,38 

56 01 02 UNID 

LIMPA CONTATO ELETRICO 

eletrônico Pc Placa 

Indicação: 

Conectores, cabos de velas, fusíveis, 

meios magnéticos, sensores ópticos, 

contatos de aparelhos, sistemas de 

injeção eletrônica e freios ABS, entre 

outros. 

Função: 

Limpa e restaura a continuidade elétrica 

em circuitos e mecanismos 

eletroeletrônicos que tenham resíduo de 

graxas, poeiras e outros elementos. 

R$ 256,33 R$ 512,66 

57 01 02 UNID 

KIT JOGO BROCA AÇO RAPIDO 

SDS 

Plus 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 10mm, 

12mm e 13mm. Longa e curta. 

Descrição 

Brocas Aço Rápido 

Encaixe: SDS Plus 

Medidas: 4mm, 5mm, 6mm,7mm, 

10mm, 12mm e 13mm 

R$ 160,97 R$ 321,94 

58 01 02 UNID 
CABO PP 500V EXTENSÃO 4 MM X 

3 Vias – rolo com 100 mts 
R$ 778,74 R$ 1.557,48 

59 02 04 UNID 
SILICONE PU AUTOMOTIVO COR 

PRETO 
R$ 39,17 R$ 156,68 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  58 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

60 10 15 UNID 
BATERIA ESTACIONARIA 70AH No-

break E P /solar 
R$ 763,33 R$ 11.449,95 

61 04 06 UNID PEN DRIVE 16gb Metal R$ 51,75 R$ 310,50 

62 04 06 UNID PEN DRIVE 32gb Metal R$ 62,00 R$ 372,00 

63 02 04 UNID 

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 

800W A Bateria 

24v bivolt 

R$ 391,67 R$ 1.566,68 

64 02 04 UNID 

MARTELETE PERFURADOR 

ROMPEDOR 800 W SDS potência 

800w, velocidade variável e reversível 

com encaixe sds-plus, acessórios 

incluídos: maleta, empunhadura 

lateral, limitador de profundidade 

Capacidade máxima de perfuração em 

madeira: 30mm 

Capacidade máxima de perfuração em 

metal: 13 mm 

capacidade máxima de perfuração em 

betão: 16 mm 

R$ 1.047,33 R$ 4.189,32 

65 08 10 UNID 
ALICATE DE PRESSÃO Nº 10 

10 poleg 250 mm Mordente Curvo 
R$ 70,27 R$ 702,70 

66 20 25 UNID 
BATERIA 12v 7AH selada - central 

alarme No-break Cerca Elétrica 
R$ 106,55 R$ 2.663,75 

67 100 120 UNID 
BATERIA CR2032 PILHA 3V 

Calculadora Bios de computadores. 
R$ 5,68 R$ 681,60 

68 12 18 UNID ESTILETE LARGO 18MM metálico R$ 20,13 R$ 362,34 

69 02 04 UNID 
LÂMINA PARA ESTILETE 18MM 

Caixa com 10 Unidades 
R$ 21,31 R$ 85,24 

70 04 06 UNID 
ESMERILHADEIRA ANGULAR 

PROFISSIONAL 110 V 
R$ 516,74 R$ 3.100,44 

71 20 25 UNID 
DISCO DE CORTE 9 POL 

esmerilhadeira 
R$ 27,33 R$ 683,25 

72 04 06 UNID 
DISCO DE DESBASTE 4.1/2“ 

(115mm) para Metal 
R$ 16,33 R$ 97,98 

73 01 02 UNID 
ESCADA EXTENSIVA 7,20 M 

23 degraus fibra vazada 
R$ 1.543,30 R$ 3.086,60 

74 04 06 UNID 
ESCADA TESOURA DUPLA 

em alumínio 2,40 metros com 8 degraus 
R$ 848,36 R$ 5.090,16 
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75 04 06 UNID 

ALICATE CRIMPADOR 

alicate de crimpar RJ 45/11/12 com 

decapador e chave Keystone, próprio 

para crimpagem de cabos de rede e 

telefonia. 

R$ 136,23 R$ 817,38 

VALOR TOTAL R$882.950,17 

 

1.2.1. Os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 

destinam-se à participação EXCLUSIVA de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte 

– EPP, inclusive Microempreendedor Individual – MEI, conforme previsão da Lei 

Complementar 123/2006 e alterações posteriores, sem prejuízo da sua participação nos demais 

itens não exclusivos. 

 

1.3. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados da sua 

publicação no Diário Oficial. 

 

2. DAS AMOSTRAS 

 

2.1. Não se exigirá amostra para a presente aquisição. 

 

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. A aquisição de materiais e equipamentos de TI é necessária para supri as necessidades das 

torres de transmissão de internet, receptoras e transmissoras que são integradas ao Projeto 

Cidade Digital que utilizam o sistema via rádio, aos prédios públicos, as unidades de saúde, 

escolas e usuários ao entorno, tais materiais são essenciais para o bom funcionamento do 

sistema público. 

 

4.2. Com o passar do tempo, devido a sua utilização, falta de manutenção, ação da natureza e 

sobrecargas causadas por raios, esses equipamentos sofrem danos que na maioria das vezes não 

possibilitam o reparo e se torna imprescindível a sua substituição, pois sem eles a transmissão 

não funciona adequadamente ou até mesmo ficam em desuso. 
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4.3. O município de Nova Venécia possui 8 (oito) torres que atendem a sede da cidade 

juntamente com escolas e usuários do interior, atualmente estas estão funcionando de forma 

parcial ou em alguns casos  paradas devido ao desgaste e falta de manutenção, considerando 

que não dispomos de peças para substituir as que apresentam avarias, torna-se necessária e 

urgente a aquisição das peças e ferramentas requeridas nessa presente aquisição para o pleno 

funcionamento do sistema. 

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

 

5.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

 

6.1. Os bens a serem adquiridos para fins e efeitos do art. 1º, da Lei nº 10.520, de 2002 e art. 3º, 

inciso II do Decreto Federal nº 10.024, de 2019, caracterizam-se como bens comuns, pois seus 

padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio 

de especificações usuais no mercado. 

 

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

7.1. O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo MENOR PREÇO POR 

ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos. 

 

7.2. Será considerada vencedora do certame a licitante que, após a análise da proposta de preços 

e dos documentos de habilitação, atendidas às exigências do Edital, houver ofertado o menor 

preço para o fornecimento do objeto da licitação. 

 

7.3. As licitantes deverão apresentar proposta que contemple todos os custos para o 

fornecimento dos equipamentos. 

 

7.4. A Intenção de Registro de Preços – IRP nº 056/2021 da presente contratação foi 

devidamente divulgada e se manteve aberta durante o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, 

conforme estipulado no parágrafo § 1º-A, art. 4º do Decreto 7.892, de 2013: 

 
§ 1º-A O prazo para que outros órgãos e entidades manifestem interesse 

em participar de IRP será de oito dias úteis, no mínimo, contado da data 

de divulgação da IRP no Portal de Compras do Governo Federal. 

 

7.4.1. Após o período de divulgação da IRP, todavia, não houve nenhuma manifestação de 

interesse da UASG 160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ, Órgão 52151 – COMANDO 
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DO EXÉRCITO para participação nos itens 10, 11, 12, 28, 30, 33, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 72, 73, 74 e 75, no entanto a participação foi 

negada, uma vez que por analogia aplica-se o disposto no no §8º do artigo 22 do Decreto 

7892/13 para as intenções de registro de preço de órgãos federais em licitações de órgãos 

municipais: “É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a 

ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.”, 

bem como devido ao fato de que o órgão interessado situar-se no estado do Rio de Janeiro a 

logística de entrega para o órgão acarretar elevação do preço final da licitação, portanto, o 

Registro de Preços será adstrito à Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES. 

 

8. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 

8.1. Os materiais e equipamentos deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

após o recebimento da Autorização de Fornecimento, expedida pela Divisão de Compras, 

acompanhados da respectiva Nota Fiscal, bem como da cópia reprográfica da “Autorização de 

Fornecimento”, em remessa parcelada, no seguinte local: 

 

8.1.1. Secretaria Municipal de Obras, dos Transportes e Urbanismo: no Almoxarifado 

Central, localizado na Rua Colatina, nº 325, Bairro Centro – Nova Venécia/ES – Telefone: (27) 

3752-9026, de 08h00min as 11h00min e de 13h00min as 17h00min, de segunda a sexta-feira. 

 

8.2. Os equipamentos serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência 

e na proposta. 

 

8.3. Os equipamentos 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 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

8.4. Os equipamentos serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

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

e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

8.4.1. 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. 

 

8.5. O recebimento provisório ou definitivo dos equipamentos não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
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8.6. No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o cumprimento 

do referido prazo de entrega, a Contratada deverá comunicar por escrito à Secretaria 

Municipal de Obras, dos Transportes e Urbanismo tal ocorrência, indicando a data em que 

efetivará a entrega, não podendo o adiamento ser superior a 10 (dez) dias corridos. 

 

8.7. A eventual reprovação dos equipamentos, em qualquer fase de sua entrega, não eximirá o 

Contratante da aplicação das multas a que está sujeita a Contratada. 

 

8.8. A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser 

observados após o recebimento dos equipamentos, nos termos do Código Civil, observadas as 

disposições deste Termo de Referência e do Edital. 

8.9. Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, 

frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento e entrega 

dos equipamentos. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. São obrigações da Contratante: 

 

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

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

e recebimento definitivo; 

 

9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

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

 

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução da Ata de Registro de Preços, bem como por 

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

prepostos ou subordinados. 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

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

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

perfeita execução dos equipamentos e, ainda: 

 

10.1.1. efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva 

nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 

procedência e prazo de garantia ou validade; 

 

10.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

 

10.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos equipamentos, de acordo com 

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

 

10.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, os equipamentos com avarias ou defeitos; 

 

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

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

comprovação; 

 

10.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

 

10.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

12. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

 

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

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

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

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

continuidade do contrato. 
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13. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

 

13.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pelo Contratante, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Obras, dos Transportes e Urbanismo, de forma a fazer cumprir 

rigorosamente as especificações, prazo, proposta e condições deste Termo de Referência e do 

Edital licitatório. 

 

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

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

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

defeitos observados. 

 

13.3. Ficarão responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato os 

servidores, designados pela Secretaria Municipal de Obras, dos Transporte e Urbanismo, para 

esta finalidade e nomeados através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito: 

 

 TITULAR SUPLENTE 

SERVIDOR Virgílio do Nascimento Wagner Pratti de Miranda  

Nº MATRÍCULA 77536 151052 

CARGO 
Gerente de Tecnologia da 

Informação 
Setor de Sistema e Informações 

VÍNCULO Comissionado Comissionado 

 

13.4. O(s) servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 

Contrato será(ão) nomeado(s) através de Portaria expedida pelo Gabinete do Prefeito. 

 

13.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

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

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

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

13.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

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

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

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

as providências cabíveis. 
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14. PAGAMENTO 

 

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

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

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 

14.1.1. 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. 

 

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

contratante atestar a execução do objeto da Ata de Registro de Preços. 

 

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

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

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

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

 

14.4. 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. 

 

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

para pagamento. 

 

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

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

 

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

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

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

vez, por igual período, a critério da contratante. 

 

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

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

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

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

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
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14.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

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

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

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

créditos.   

 

14.10. 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. 

 

14.11. 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.   

 

14.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, 

salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

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

 

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

aplicável. 

 

14.12.1. 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. 

 

14.13. 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: 
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I = (TX) I = 
( 6 / 100 )  

365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

15. DA REVISÃO DE PREÇOS 

 

15.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 

15.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

15.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

15.3.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

 

15.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

15.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

 

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

 

15.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

17. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

 

17.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens. 
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

 

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

 

18.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

18.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

18.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

18.1.5. Cometer fraude fiscal; 

 

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

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

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

significativos para à Contratante; 

 

18.2.2. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

18.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso 

de inexecução total do objeto; 

 

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

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

 

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

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

dois anos; 

 

18.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município pelo prazo de 

até cinco anos; 

 

18.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 

deste Termo de Referência. 
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18.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

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

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

18.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.5, 18.2.6 e 18.2.7 poderão ser aplicadas à 

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

 

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

empresas ou profissionais que: 

 

18.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

18.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

18.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

18.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

 

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

do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

 
18.8. 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. 
 
18.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
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despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 
18.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
18.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público. 
 
19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
 
19.1. O valor máximo previsto das despesas com a presente aquisição está estimado em 
R$882.950,17 (oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos) 
tendo por referência a média dos preços constantes no relatório de cotação de preços. 
 
20. DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS 
 
20.1. A dotação orçamentária será indicada no momento da formalização do pedido de compra, 
conforme Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013:  
 

Art. 7º § 2º Na licitação para registro de preços não é necessário indicar 
a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização 
do contrato ou outro instrumento hábil. 

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Naquilo que for omisso o presente Termo de Referência, reger-se-á pelo Decreto 
10.024/2019 e pelas Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993. 
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ANEXO II DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, 

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço Completo:  

CEP:  

Fones / Fax:  

E-mail:  

Site Internet:  

Optante SIMPLES: (  ) SIM   (  ) NÃO 

 

A empresa _____________ submete a apreciação de Vossa Senhoria, a proposta em 

conformidade com o Edital em epígrafe. 

 

Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e 

equipamentos de TI 

 

Obs.: Em caso de divergência existente entre as especificações do objeto descritas no 

COMPRASNET – CATMAT e as especificações constantes deste Edital prevalecerão, 

para todo fim de direito, as constantes deste EDITAL, em consonância ao Princípio da 

Vinculação ao Ato Convocatório. 

 

ITEM 
QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 
UNID. ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO 

MARCA/ 

FABRICANTE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

        

        

        

        

VALOR TOTAL  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ................... (.............por extenso.............). 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 

(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

PRAZO DE ENTREGA: O objeto deverá ser entregue no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

após o recebimento da ordem de fornecimento, conforme quantidades estabelecidas na 

respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 
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DECLARAÇÕES: 

 

1 - Declaramos expressamente que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação. 

 

2 - Declaramos expressamente que aceitamos todas as exigências do Edital e de seus 

Anexos. 

 

Dados do Representante da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços: 

 

Nome: 

Cargo: 

Nacionalidade: 

Estado civil: 

Profissão: 

Endereço Completo: 

CEP: 

Fone / Fax: 

E-mail: 

Carteira de Identidade:  Órgão Expedidor: 

CPF: 

 

Dados Bancários da Empresa: 

 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 

Dados do Contato com a Empresa: 

 

Nome: 

Cargo: 

Endereço Completo: 

CEP: 

Fone / Fax: 

E-mail: 

 

 

Em ....... de ................................. de 2021. 
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..................................................................................... 

(nome e assinatura do responsável legal) 

(carteira de identidade - número e órgão emissor) 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1) O modelo acima é somente de referência, devendo constar todas as exigências contidas no 

item 6 e subitens (Do preenchimento da proposta) e demais especificações descritas no Edital de 

Pregão Eletrônico nº 069/2021. 

 

2) Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Equipe de Pregão 

no endereço e telefone descritos no rodapé deste Edital. 
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ANEXO III DO EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 

 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .../2021 

Processo Administrativo nº 547842, de 14/04/2021 

 

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2021.052E0700001.01.0057 

 

O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, considerando o 

julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 069/2021, publicada no Diário Oficial União e do Estado do 

Espírito Santo de XX/XX/2021, Processo Administrativo nº 553844/2021, RESOLVE 

registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação 

por ela alcançada e na quantidade cotada, 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 nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores, e em 

conformidade com as disposições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES 

 

1.1. De um lado, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 27.167.428/0001-80, sediado na Avenida 

Vitória, nº 347, Bairro Centro, CEP: 29830-000, Nova Venécia-ES, representado pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES, brasileiro, casado, 

enfermeiro, residente e domiciliado neste Município, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS, DOS TRANSPORTES E URBANISMO, neste ato designada 

simplesmente como ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, e de outro 

lado, a Empresa XXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, 

estabelecida na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX, e-mail: XXX, 

tel. XXX, doravante denominada FORNECEDOR, representada neste ato pelo(a) Senhor(a) 

XXX, portador(a) do CPF nº XXX e da CI nº XXX, (Nacionalidade) XXX, (Estado Civil) XXX, 

(Profissão) XXX, domiciliado(a) e residente na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) 

XXX, CEP: XXX, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá 

efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 2013 e suas 

alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, 

de 1993, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas 

que se seguem: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

 

2.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa 

especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de TI, especificados no 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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item .......... do Termo de Referência, anexo ...... do Edital de PREGÃO Nº 069/2021, que é 

parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

3.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais 

condições ofertadas na proposta são as que seguem: 

 

Item 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Especificação 

Marca 

(se exigida 

no edital) 

Modelo 

(se exigido 

no edital) 

Prazo de 

garantia ou 

validade (se 

exigido no 

edital) 

Unid. 
Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01         

02         

03         

...         

Valor Total  

 

3.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta abaixo: 

 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 

Item Especificação 

Marca 

(se exigida no 

edital) 

Modelo 

(se exigido no 

edital) 

Unid. 
Quant. 

Total 

Valor 

Unitário 

       

 

CLÁUSULA QUARTA: DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

 

4.1. O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DOS 

TRANSPORTES E URBANISMO. 

 

Órgão Gerenciador: 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

    

 

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

  

Órgão Participante: 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

    

 

CLÁUSULA QUINTA: DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. 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 gestor municipal/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. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 

convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

 

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

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e 

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

aderirem. 

 

5.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e 

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente 

autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores 

das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas 

à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão 

TCU nº 2957/2011 – P). 

 

5.5. 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. 

 

5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços. 

http://www.novavenecia.es.gov.br/
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5.6.1. 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. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA VALIDADE DA ATA 

 

6.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contada da data de 

sua publicação no Diário Oficial, não podendo ser prorrogada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA REVISÃO E CANCELAMENTO 

 

7.1. Da Revisão de Preços 

 

7.1.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta Ata. 

 

7.1.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 

 

7.1.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

 

7.1.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

7.1.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

Obs.: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados na ata. 

 

7.1.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

7.1.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

 

7.1.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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7.1.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

7.2. Do Cancelamento do Registro de Preços 

 

7.2.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

7.2.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

7.2.1.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 

7.2.1.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

 

7.2.1.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo ou documento equivalente, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s); 

 

7.2.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 7.2.1.1, 7.2.1.2 e 7.2.1.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

7.2.3. 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: 

 

7.2.3.1. por razão de interesse público; 

 

7.2.3.2. a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES 

 

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 

 

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

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

injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19. 

 

http://www.novavenecia.es.gov.br/


                                         
Município de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS 

 

  79 
Avenida Vitória, nº 347 | Centro | Nova Venécia/ES | CEP: 29.830-000 

Telefone: (27) 3752-9004 | E-mail: licitacao@novavenecia.es.gov.br | www.novavenecia.es.gov.br 

8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 

penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 

8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES GERAIS 

 

9.1. 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. 

 

9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, 

§1º do Decreto nº 7892/13. 

 

9.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, 

compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, 

de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 

que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 

demais órgãos participantes (se houver). 

 

 

Nova Venécia-ES, ........ de ........................ de 2021. 

 

 

Ordenador de Despesas 

Nome e assinatura 

Cargo 

CNPJ 

 

Representante legal do órgão gerenciador 

Nome e assinatura 

Cargo 

CNPJ 
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Nome e assinatura do Representante da Empresa 

RG nº 

CPF n º 

Nome da Empresa 

CNPJ 
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