
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Exclusivo para ME/EPP 

PREGÃO SRP Nº 19/2017 

Processo Administrativo n.° 23063.000845/2017-42 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA – 
CEFET/RJ, por meio da Divisão de Licitações e Contratos (DILCO), sediado na Avenida 
Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - Maracanã - Rio de Janeiro - CEP 20.271-110, 
realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, do Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei Complementar nº147, de 7 de agosto de 2014, da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 13.06.2017 

Horário: 10:00h (horário de Brasília-DF). 

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

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços visando eventual 
aquisição de material de consumo de informática para atender às 
necessidades dos Campi Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, 
Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis do 
CEFET/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
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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.  

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta 
licitação. 

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 poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de 
login e senha pelo interessado. 

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 uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, 
não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por 
esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas e empresas de 
pequeno porte, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 
licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 
§3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as sociedades cooperativas 
mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488 de 2007 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 se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 
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4.3.3.  que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

4.3.4. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, por não 
envolver aquisições de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.   

4.4. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá 
declarar:  

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

4.5. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema 
eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

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

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

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

5. ENVIO DAS PROPOSTAS 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 
data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

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

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 
propostas e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV, art. 13, Decreto nº 5.450/05).  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.   

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



5.6.1. Valor unitário do item, em Real (R$) e com 02 (duas) casas decimais; 

5.6.2. Marca; 

5.6.3. Fabricante;  

5.6.4. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, 
prazo de validade ou de garantia. 

5.7. Não serão aceitas informações com expressão “conforme o Edital” ou 
equivalentes, constituindo sua utilização motivo para recusa das propostas pelo 
Pregoeiro. 

5.8. No detalhamento do objeto, quanto à marca, modelo ou fabricante, deverá 
ser apresentada somente uma opção e serão recusadas as propostas 
contendo alternativas diversas. 

5.9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 
registrado. 

5.10. 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. 

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

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, forem omissas, contenham vícios insanáveis ou não apresentem 
as especificações exigidas no Termo de Referência. 

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

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

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

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. 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.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, em Real (R$) e 
com 02 (duas) casas decimais. 

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



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

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances.  

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes.  

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances.  

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 
e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance 
por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.14. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. 
Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de 
apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 
de classificação 

6.15. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os 
licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais 
bem classificado. 

6.15.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará 
o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao 
preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das 
especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 
preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 



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

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo 
razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como 
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e 
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

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

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim 
de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 
diversas das previstas neste Edital. 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 

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

7.8. Caberá ao licitante acompanhar as operações realizadas 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 (inciso IV, art. 13, Decreto nº 5.450/05). 



8. DA HABILITAÇÃO  

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

8.1.1.  SICAF; 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 
mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

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

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

8.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, em relação à habilitação jurídica e à regularidade fiscal e trabalhista 
conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13, 14 e 43 da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

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

8.2.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, documento válido que comprove o atendimento das 
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 
quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas 
como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela 
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 
documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e 
trabalhista: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
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8.3.1. Habilitação jurídica:  

8.3.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro  Público 
de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede; 

8.3.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual –  MEI: 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.3.1.3. 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; 

8.3.1.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

8.3.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: 
certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio 
- DNRC; 

8.3.1.6. 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; 

8.3.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

8.3.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.3.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.3.2.2. 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. 

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


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

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

8.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 
n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial 
e das demonstrações contábeis do último exercício. 

8.5. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 
deverão ser apresentados pelos licitantes em meio digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo razoável para tanto, 
estabelecido pelo Pregoeiro no chat, sob pena de inabilitação. Somente 
mediante autorização do Pregoeiro, e em caso de indisponibilidade do sistema, 
será aceito o envio da documentação por meio do e-mail  
licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão no título 
do e-mail). 

8.5.1. Posteriormente, caso solicitado pelo pregoeiro, os documentos serão 
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 
autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise. 

8.5.2.  O endereço para envio dos documentos originais será determinado pelo 
Pregoeiro no “chat”. 

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

8.6. Havendo alguma restrição no que tange e à regularidade fiscal, o licitante será 
convocado para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá 
ser prorrogado por igual período,  a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.6.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

8.7. Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, 
em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos, comprovando sua idoneidade. 

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

mailto:licitacoes@cefet-rj.br


8.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou 
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. 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. 

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 
o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou 
não comprovar a regularização fiscal, 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. 

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

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

9.2.2. 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. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo estipulado pelo pregoeiro no chat e deverá: 

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

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

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

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como 
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 



11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 
do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 
não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 
prazo de 03 (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 03 (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 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

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

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

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 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.  

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-
la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 



recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 

13.3. 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 licitante vencedor, durante o seu transcurso, e desde que 
devidamente aceito. 

13.4. 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 e dos licitantes que aceitarem cotar preços 
iguais aos deste, observada a ordem da última proposta apresentada durante 
a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, 
preços registrados e demais condições. 

14. DA NOTA DE EMPENHO EQUIVALENTE AO TERMO DE CONTRATO 

14.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor 
registrado receberá, por meio eletrônico, link do portal da transparência da 
Nota de Empenho referente à contratação. O prazo de vigência da 
contratação é de 12 (doze) meses, contados do recebimento da Nota de 
Empenho. 

14.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela 
contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder 
Público.  

14.3. Antes da emissão da Nota de Empenho, a Administração realizará consulta 
on line ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

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

14.4. Se o adjudicatário, no ato do recebimento da Nota de Empenho, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se ao aceite, poderá ser convocado outro licitante, 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de 
habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital e das demais cominações legais. 

15. DO PREÇO 

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



16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 
previstos no Termo de Referência. 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

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

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo contratado. 

18.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 
efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 
1993. 

18.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente na nota fiscal apresentada.  

18.4. 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. 

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

18.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

18.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 
será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 
(cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 

18.8. 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.   



18.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

18.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 
não regularize sua situação junto ao SICAF.   

18.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 
máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 
execução com a contratada inadimplente no SICAF.  

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

18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e suas alterações, 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. 

18.13. 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: 

 

 

 

 

 

 

 

19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, no momento posterior à 
homologação no Sitema, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 

19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor 
classificado. 



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

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

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

20.1.1. não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de 
contrato  decorrente da ata de registro de preços; 

20.1.2. apresentar documentação falsa; 

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. não mantiver a proposta; 

20.1.6. cometer fraude fiscal; 

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

20.1.7.1. 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. 

20.2. Comete infração administrativa, nos termos do Decreto nº 7,892, de 2013, o 
licitante/adjudicatário que, injustificadamente, se recusar a assinar a ata de 
registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta. 

20.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas 
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal, às seguintes sanções: 

20.3.1. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

20.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

20.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

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



20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referência ao número do Pregão no título 
do e-mail) ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida 
Maracanã, nº 229 - Bloco A - Térreo - Maracanã - RJ - CEP 20.271-110, das 
10h às 16h na Seção de Protocolo do CEFET/RJ. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas. 

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

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

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

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 
consulta por qualquer interessado. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
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22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

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

22.6. 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. 

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

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

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos 
e/ou obtidos no endereço Avenida Maracanã, nº 229 - Bloco A - Sala 206 - 
Maracanã – RJ (Departamento de Administração), nos dias úteis, no horário 
das 10h às 12h e das 13h às 16h, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

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

22.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.10.2. ANEXO II - Modelo de Proposta; 

22.10.3. ANEXO III – Dados Cadastrais da Empresa; 

22.10.4. ANEXO IV – Ata de Registro de Preços. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO SRP Nº 19/2017 

Processo Administrativo n.° 23063.000845/2017-42 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de material de consumo de informática visando atender às 
necessidades dos Campi Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, 
Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis do 
CEFET/RJ, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas 
estabelecidas neste instrumento: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

01 
Abraçadeira de Nylon 
Característica/Configurações/Requisito mínimos: 
2,5x100mm, cor preta. (pacote com 100 peças) 

pct 58 3,53 204,74 

02 
Abraçadeira de Nylon 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
4,6x200mm, cor preta. (pacote  com 100 peças) 

pct 86 17,69 1.521,34 

03 

Abraçadeira de velcro preto (rolo com 2 cm x 3 
metros ) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Rolo de velcro preto com 2 cm de largura e 3 
metros de comprimento. Ideal para a amarração e 
organização de fios, cabos de computadores e 
chicotes elétricos.  

un 98 19,04 1.865,92 

04 

Adaptador de baia HD 2.5" para HD 3.5" 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Compativel com HD 2.5 SSD/SATA 
Permite instalação de 2 x HD 9.5 mm ou 1 HD 9.5 
e um HD 12.5 no topo. 
Material Aço Preto 
Garantia: 1 ano do fabricante. 

un 44 20,16 887,04 



05 

Adaptador de tomada padrão antigo para novo 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Conecta equipamentos com plugues antigos em 
tomadas do novo padrão. Desnvolvido em 
conformidade com a norma NBR 14136. 
Corrente máxima: 15 A; Tensão de entrada: 127V 
~ 1.905W 220V ~ 3.300W; 
Composição: gabinete em termoplástico de 
engenharia e partes condutoras em liga de cobre 
(um fase, um neutro e um terra). 
Garantia: 1 ano do fabricante. 

un 741 8,61 6.380,01 

06 

Adaptador de tomada padrão novo para antigo 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Conecta equipamentos com plugues novos em 
tomadas do padrão antigo. Desenvolvido em 
conformidade com a norma NBR 14136. 
Corrente máxima: 15 A; Tensão de entrada: 127V 
~ 1.905W 220V ~ 3.300W; 
Composição: gabinete em termoplástico de 
engenharia e partes condutoras em liga de cobre 
(um fase, um neutro e um terra). 
Garantia: 1 ano do fabricante. 

un 593 6,23 3.694,39 

07 

Adaptador HDMI para VGA 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Adaptador HDMI Macho para VGA Fêmea, 
permite a exibição do conteúdo de vídeo de um 
laptop em qualquer monitor, projetor ou HDTV 
com uma entrada VGA. Deve ser de fácil 
utilização suportar uma resolução máxima de 
vídeo de 1080p e garantir uma experiência de 
visualização de qualidade.  

un 181 71,07 12.863,67 

08 

ADAPTADOR USB WIRELESS 300Mbps  
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Padrões Wireless: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
IEEE 802.11n; Suporta WEP de 64/128, WPA, 
PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES); 
Compatível com sistema Operacional Windows 8, 
7, Vista, ou Windows XP SP3. Garantia 1 ano 

un 328 65,47 21.474,16 

09 

Alicate Corte Diagonal 6''  
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Cabo antideslizante; Cromo Vanádio e isolado até 
1.000 Volt. 

un 30 38,37 1.151,10 

10 

ALICATE DE BICO 6" 
Característica/Configurações/Requisitos 
mínimos:Cabo anti-deslizante; Feito em aço 
Cromo-Níquel resistente, durável, para cortes 
fortes; Saliência protetora das mãos na parte 
superior do cabo que impede que a mão encoste 
na parte metálica e na mordaça; Ponta cortante 
com descascador de cabos. 

un 29 40,98 1.188,42 



11 

Alicate de Crimpagem Rápida 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos:  
Possibilita a conexão simultânea de até 08 
condutores metálicos isolados em terminais de 
conexão; padrão 110 IDC; Possui módulo 
substituível; O sistema de conexão é efetuado 
sem impacto; Garante economia de tempo 
durante o processo de conectorização; 
Crimpagem uniforme que permite uma melhor 
performance; Reduz a força necessária na 
conectorização; Permite o corte do excedente de 
condutores metálicos isolados; Compatível com 
os conectores MultiLan Cat.5e UTP, Cat. 5e FTP 
e Gigalan Premium Cat.6 UTP. 

un 13 366,42 4.763,46 

12 

Alicate de terminação Punch Down profissional 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Possibilita conexão individual de condutores 
metálicos isolados em terminais de conexão 
padrão 110 IDC (plugues RJ-45 fêmea). Possui 
dois níveis de impacto, compartimento interno 
para armazenamento da lâmina de conexão para 
proteção quando fora de uso ou em transporte. 
Corpo em termoplástico e aço, nas cores 
amarelo, cinza e preto. 
Tipo de conector: 110 IDC 
Padrão: RoHS Compliant 
Garantia: 1 ano do fabricante. 

un 16 180,53 2.888,48 

13 

Alicate para crimpar CAT6 profissional 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Robusto, alta precisão, cabo isolado, aplicação: 
conectores RJ11/ RJ12/ RJ45 categoria 5e/6e , 
função corte, decape e sistema de catraca. 

un 20 206,85 4.137,00 

14 

Alicate Universal 8" 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Cabo Isolamento ABNT NBR 9699; Fabricado em 
aço cromo-vanádio; Desenvolvido para uso geral; 
Cabo anti-deslizante com abas protetoras 
arredondadas para maior conforto e segurança. 

un 27 55,38 1.495,26 

15 

Bandeja Fixa para Rack de rede 19" 1u x 400mm, 
com a seguinte especificação: Bandeja de fixação 
interna construída em aço, com estampas de 
ventilação para circulação de ar interno do rack, 4 
pontos fixação por meio de parafusos, 
confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 
com espessura de 1,20mm e tratamento de 
superfície e pintura eletrostática epóxi pó, padrão 
de instalação horizontal 19 polegadas, com 4 
pontos de fixação (2 na parte frontal e 2 na parte 
traseira). Deve acompanhar kit com 4 suportes de 
fixação da bandeja junto ao rack. 

un 28 71,83 2.011,24 

16 

Bateria 9 Volts Recarregavel 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos:  
quadrada, alta capacidade 250 mAh Ni-MH;  
Voltagem 9v. Devem ser fornecidas em 
embalagem individual e lacrada pelo fabricante. 

un 172 39,07 6.720,04 

17 Bateria CR2025  (Pacote com 5 Unidades) pct 110 8,59 944,90 



18 

Bateria de 6 células para o notebook Hp 
ProBook 6360B, deverá possuir as mesmas 
especificações técnicas da bateria original, 
garantia: 1 ano 

un 13 146,80 1.908,40 

19 

Bateria de 6 células para o notebook Hp 
ProBook 645 G1, deverá possuir as mesmas 
especificações técnicas da bateria original, 
garantia: 1 ano 

un 25 254,87 6.371,75 

20 Bateria 3,6V 700mAh un 61 49,55 3.022,55 

21 

Bateria selada para no-break 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Bateria selada com tensão de 12V e corrente de 
7A. Ideal para ser usada em no-breaks. 
Compostas de chumbo-ácido reguladas por 
válvulas (VRLA) "seladas". 
Conectores tipo A (Faston-T1) em cobre. Nunca 
necessitam reposição de água e podem operar 
em várias posições. 
Tensão: 12V; Corrente máxima de fornecimento: 
7A; Corrente máxima de carga: 2,1A; Resistência 
interna: 18 mOhm; Dimensões: 7/15,5/10 cm 
(Profundidade/Largura/Altura); Peso: 2,8 Kg. 
Garantia: 1 ano do fabricante. 

un 233 78,74 18.346,42 

22 

Baterias de Lithium CR2032 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos:  
3V  (para uso em place-mãe), lacrado pelo 
fabricante.Prazo de validade: mínimo de 1 ano 
(Pacote com 5 unidades) 

pct 221 10,09 2.229,89 

23 
Cabo de Força para CPU, Impressoras e outros 
Equipamentos; 3x0,75mm;  1,80 metros; Macho x 
Femêa 250V; NBR 14136; 10 Amperes 

un 527 11,45 6.034,15 

24 

Cabo HDMI  High Speed 1.4, com a seguinte 
especificação: taxa de transferência maior que 
10.2 Gbps, 3D Ready (Suporte a Imagens 3D),  
alta velocidade de transmissão, resolução 1080P 
Full HD e áudio 7.1 sem perda, condutores de 
puro cobre livre de oxigênio OFC de 26AWG,  
blindagem tripla para máxima isolação a 
interferências externas, insuladores de polietileno 
(FPE) blindados por fita Mylar, capa externa em 
PVC de alta qualidade, conectores banhados a 
Ouro 24K. Aplicações: Blu Ray, Receptores de 
Imagens digitais , Video Games, Receivers, DVD 
e TVs. 
 Comprimento: 2 metros 

un 144 47,30 6.811,20 

25 

Cabo HDMI x HDMI 10M 1.4 High Speed  
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Para ligar TV, DVD, Projetor, Computador, etc.; 
Compatibilidade: Suporte a Imagens 3D e 
resoluções 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p; 
Conectores banhados a ouro; cabo com 
blindagem tripla (maior proteção contra 
interferências); Terminação: Terminal HDMI 
macho nas duas pontas; Versão 1.4, compatível 
com versão 1.3 e anteriores. 
Comprimento: 10 metros;  

un 202 65,39 13.208,78 



26 

CABO UTP Categoria 6 - COR: AZUL (CAIXA C/ 
300 METROS) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Cabo Gigalan que permite cabeamento 
estruturado para tráfego de voz, dados e 
imagens, segundo requisitos das normas 
ANSI/TIA-568-C.2 (Balanced Twisted Pair Cabling 
Components) Categoria 6 e ISO/IEC-11801, para 
cabeamento horizontal ou secundário entre os 
painéis de distribuição (Patch Panels) e os 
conectores nas áreas de trabalho, em sistemas 
que requeiram grande margem de segurança 
sobre as especificações normalizadas para 
garantia de suporte às aplicações futuras; Cabo 
de 4 pares trançados compostos de condutores 
sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em 
polietileno especial. Capa externa em PVC não 
propagante à chama, nas opções CM, CMR e 
LSZH; Produto com capa CM tem padrão de 
fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS; 
Marcação sequencial métrica decrescente com 
gravação de dia/mês/ano; hora de fabricação, 
proporcionando rastreamento do lote; Possuir 
homologação da ANATEL; Par: Os condutores 
isolados são reunidos dois a dois, formando o par, 
os passos de torcimento devem ser adequados, 
de modo a atender os níveis de diafonia previstos 
e minimizar o deslocamento relativo entre si; 
Núcleo: Os pares são reunidos com passo 
adequado, formando o núcleo do cabo, é utilizado 
um elemento central em material termoplástico 
para separação dos 4 pares binados; 
Características técnicas: Cor da capa do cabo: 
U/UTP: não blindado; Ambiente de instalação: 
Interno; Ambiente de operação: Não agressivo; 
Compatibilidade: Toda a linha FCS; Condutor: Fio 
sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com 
diâmetro nominal de 23AWG; Isolamento: 
Polietileno de alta densidade com diâmetro 
nominal 1.0mm; Resistência de Isolamento: 
10000 MΩ.km; Temperatura de Instalação: 0ºC a 
40ºC; Normas Aplicáveis: TIA-568-C.2 e seus 
complementos; ISO/IEC 11801, UL 444; ABNT 
NBR 14703; ABNT NBR 14705; 

un 65 894,30 58.129,50 

27 

Cabo VGA x VGA DB15 10m 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Para conexão entre projetores e computadores 
em salas de aula e laboratórios. Alta durabilidade, 
conectores VGA macho de 15 pinos banhados a 
ouro em ambas as extremidades para eliminar 
problema de imagens fracas e difusas. Blindagem 
de alta densidade para proteção do cabo. 
Comprimento: 10 metros 
Garantia: mínimo de 6 meses 

un 149 60,15 8.962,35 



28 

Cabo VGA 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos:  
Cabo VGA com no mínimo 1,5 metros; 
Compativel com equipamentos VGA / SVGA / 
XGA / SXGA / UXGA 
Garantia: 1 ano do fabricante. 

un 92 12,89 1.185,88 

29 

Caixa de superfície vazia com 1(uma) saída 
branca Característica/Configurações/Requisitos 
mínimos:Tamanho compacto; Cor: branca; 01 
saída para keystone Jack RJ11 ou RJ-45; Janela 
com fechamento automático quando o keystone 
Jack não está em uso; Compatível com os 
keystone jacks que seguem o padrão da indústria; 
Fornecida com etiqueta para identificação; 
Fornecida com ícones coloridos de identificação 
para voz e/ou dados; Fornecida com parafuso 
para fixação; Visor em acrílico com espaço para 
etiqueta de identificação; Base para fixação de 
presilha de cabo; Compatibilidade: com qualquer 
keystone Jack padrão de mercado.  

un 1.070 5,12 5.478,40 

30 Capa luva p/notebook 14", com ziper, em 
neoprene preta un 41 41,23 1.690,43 

31 

Carregador de pilhas + 4 Pilhas AA:  
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Carregador para 4 pilhas recarregáveis AA ou 4 
AAA ou duas baterias 9V; deverá conter luz 
indicando o processo de carga; desligar 
automaticamente quando a carga está completa; 
conter dois canais de carga independentes; Bilvolt 
automático (AC 100-240V); Compativel com o 
novo padrão brasileiro de tomadas;  
Garantia: 3 meses 

un 80 46,93 3.754,40 

32 

Cartão Memória SDHC 16GB 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
cartão de memória SDHC (Secure Digital High 
Capacity); Capacidade 16GB; Velocidade Taxa 
mínima de transferência de dados de 4MB/s; 
Deve ser fornecido em embalagem lacrada pelo 
fabricante. 
Garantia: 1 ano. 

un 59 50,55 2.982,45 

33 

Chave de aperto Ajustável 10" 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Corpo em aço carbono especial forjado e 
temperado; Acabamento cromado; Escala 
marcada a laser; Tamanho: 10”. 

un 15 47,11 706,65 

34 

Chave de fenda  1/4 6” 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Em aço cromo-vanádio,  haste temperada em 
toda sua extensão, acabamento niquelado e 
cromado e cabo ergonômico. 

un 34 8,25 280,50 

35 

Chave de fenda 1/8 4” 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Em aço cromo-vanádio,  haste temperada em 
toda sua extensão, acabamento niquelado e 
cromado e cabo ergonômico. 

un 34 5,13 174,42 



36 

Chave Philips 1/4 6” 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Em aço cromo-vanádio,  haste temperada em 
toda sua extensão, acabamento niquelado e 
cromado e cabo ergonômico. 

un 32 7,39 236,48 

37 

Chave Philips 1/8 4” 
Em aço cromo-vanádio,  haste temperada em 
toda sua extensão, acabamento niquelado e 
cromado e cabo ergonômico. 

un 34 7,39 251,26 

38 

Conector Plug RJ-45 (Macho) CAT5.E  
Com a seguinte especificação:  compatível com o 
padrão industrial universal de keystone jacks, 
patch panels e outros dispositivos de redes 
(switchs, routers, lan cards, etc), e que possa ser 
aplicado com os padrões TIA 568A ou TIA 568B 
em cabeamentos de até 100m e com 
Telecom/Modular: premissa de fiação e 
infraestrutura de Telecom e Redes Etherne. 
(Pacote contendo 100 unidades) 

pct 64 33,46 2.141,44 

39 

Conector RJ-45 (Fêmea) GIGALAN CAT.6  
Característica/Configurações/Requisitos mínimos:  
Excede os limites estabelecidos nas normas para 
CAT.6 / Classe E; Performance garantida para até 
6 conexões em canais de 100 metros; Corpo em 
termoplástico de alto impacto não propagante à 
chama; Montado em placa de circuito impresso 
dupla face; Possibilidade de fixação de ícones de 
identificação diretamente sobre tampa de 
proteção frontal articulada; Terminais de conexão 
padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 
AWG; Capa traseira e tampa de proteção frontal 
articulada já fornecidas com o conector; 
Disponível em pinagem T568A/B; Permite a 
instalação em ângulos de 180º, oferecendo 
melhor performance elétrica, maior agilidade e 
organização na montagem, reduzindo os raios de 
curvatura dos cabos.Compatível com todos os 
patch panels descarregados, espelhos e tomadas. 

un 1.151 20,89 24.044,39 

40 

Conector RJ-45 (Macho) GIGALAN CAT.6 
Característica/Configurações/Requisitos 
mínimos:Utilizado em cabeamento estruturado; 
deve Atender a FCC 68.5 (EMI - Interferência 
Eletromagnética); compatível com condutores de 
22 a 26 AWG; Construído em policarbonato 
incolor; deve possui 3 partes (conector, separador 
de cabo e terminador que permita a passagem 
total do cabo para um corte perfeito) facilitando o 
processo de montagem e melhorando o 
desempenho elétrico; Compatível com Alicate 
Furukawa.(Pacote com 50 unidades lacrado pelo 
fabricante) 

pct 
com5

0 
unida
des 

594 163,81 97.303,14 



 

41 

Disco Magnético 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
HD de estado sólido com tecnologia exclusiva 
SSD (não serve híbrido), capacidade mínima de 
480 GB, taxa de leitura de 560 MB/s e escrita 
típica de 530 MB/s, interface SATA 3, compatível 
com SATA 2, formato 2,5" (para notebook). 
Garantia: 1 ano do fabricante. 

un 53 990,31 52.486,43 

42 

Emenda plástica para cabos de rede 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Emenda plástica 01199 8P8C 8x4 na cor bege 
com 2 conexões RJ-45 fêmea para extensão de 
cabo par-trançado RJ-45. 
Garantia: mínimo de 3 meses. 

un 480 4,67 2.241,60 

43 

Fonte de alimentação Universal para o notebook 
Características minimas: 
- Compatível com a maioria dos modelos de 
notebooks (HP, DELL) 
- Voltagem de Entrada: 100-240V (Bivolt 
automático) 
- Tensão de Saída Ajustável 
- 8 Conectores (plugs) compatíveis com a maioria 
dos modelos de notebook 
- Proteção contra Curto-Circuito 
- Garantia: 1 ano 

un 103 112,22 11.558,66 

44 

Gravador de Blu-Ray (Interno) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Interface: SATA, velocidade de gravação: BD-R 
12x, BD-R Dual Layer 12x, BD-RE 2x, BD-RE 
Dual Layer 2x, DVD+R 16x, DVD+R Dual Layer 
8x, DVD-R 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-
R Dual Layer 8x, DVD-RAM 12x, CD-R 48x, CD-
RW 24x, velocidade de leitura: BD-R 10x, BD-R 
Dual Layer 8x, BD-RE 8x, BD-RE Dual Layer 6x, 
BD-ROM 10x, BD-ROM Dual Layer 8x, DVD±R 
16x, DVD±R Dual Layer 12x, DVD±RW 12x, CD-
ROM/R 48x, CD-RW 40x  
Garantia: 1 ano 

un 10 416,35 4.163,50 

45 

HD (disco rígido) 1TB SATA 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Interface SATA3 6.0Gb/s; Cachê 64 Mb; 
Capacidade de armazenamento 1TB; Velocidade 
7200 RPM; Formato 3.5” 
Garantia: 1 ano. 

un 166 270,90 44.969,40 

46 

HD (disco rígido) 600G SAS 2,5 Enterprise 
Velocidade 10K RPM; Formato 2.5” 
Compatível Servidores Dell R720 e Raid 
Garantia: 1 ano. 

un 10 3.213,31 32.133,10 

47 

HD (disco rígido) 2TB SATA 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Interface SATA3 6.0Gb/s; Cachê 64 Mb; 
Capacidade de armazenamento 2TB; Velocidade 
7200 RPM; Formato 3.5” 
Garantia: 1 ano. 

un 87 410,80 35.739,60 



48 

HD (disco rígido) 500 GB (Para NOTEBOOK) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Interface SATA 3.0Gb/s; Cachê 8 Mb; 
Capacidade de armazenamento: 500 GB; 5400 
RPM; Formato 2.5”. 
Garantia: 1 ano. 

un 72 363,77 26.191,44 

49 

HD (disco rígido) 500 GB SATA 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Interface SATA3 6.0Gb/s; Cachê 16 Mb; 
Capacidade de armazenamento 500GB; 
Velocidade7200 RPM; Formato 3.5”. 
Garantia: 1 ano. 

un 100 270,33 27.033,00 

50 

HD (disco rígido) para Storage DELL EqualLogic  
PS6100E 
2TB SAS 6Gbps, 7.2k RPM, 3.5" 
Model: ST2000NM0001  ou compatível. 

un 26 2.130,93 55.404,18 

51 

HD (disco rígido) para Storage DELL EqualLogic 
PS6100E 
600GB SAS 6Gbps, 15k.7 RPM, 3.5" 
Model:ST360057SS  ou compatível. 

un 26 2.300,96 59.824,96 

52 

HD (disco rígido) para Storage DELL EqualLogic 
PS6100E 
900GB SAS 6Gbps, 10k RPM, 2.5" 
Model: WD9001BKHG38D22V1  ou compativel 

un 26 2.630,34 68.388,84 

53 
HD (disco rígido) para Storage HP MSA2000 
G2300GB SAS 10k RPM, 2.5"Model: 
DG0300BAQPQ ou compatível. 

un 26 633,83 16.479,58 

54 

Identificador de cabo de rede com cores e 
números, com objetivo de identificar as 
montagens dos cabos de rede local, contendo a 
seguinte especificação: Garra, Interface com clip 
de fio, Cores: preto, marrom, vermelho, laranja, 
amarelo, verde, azul, roxo, cinza e branco, 
Climpagem norma EIA/TIA 568A: 1 - Branco do 
Verde; 2 - Verde; 3 - Branco do Laranja; 4 - Azul; 
5 - Branco do Azul; 6 - Laranja; 7 - Branco do 
Marrom; 8 - Marrom. Deve acompanhar kit com 
100 anilhas para cabos e possuir garantia de 90 
dias. 

un 42 32,67 1.372,14 

55 Kit Porca Gaiola M5 com Parafusos Para Rack 
Telecom un 502 2,92 1.465,84 

56 

Kit Testador e Localizador Multifuncional para 
Cabos de Rede e Telefone, com a seguinte 
especificação: localizador de cabos, teste de 
continuidade, teste de cabos Token Ring, teste de 
cabos coaxiais UTP e STP, integridade da rede e 
exame de configuração, testes de circuitos 
abertos/curtos-circuitos, ligações elétricas 
defeituosas, reversões e pares divididos, 
rastreamento de ponto de curto/abertura do cabo, 
recebe sinais na rede ou cabo de telefone, 
transmite sinal para rede de destino e 
rastreamento de sentido do cabo, detecta modos 
de linha de telefone: ideal, vibração ou usado 
(fora do gancho). Deve ainda testar: cabo de rede 
RJ 45 padrões 568A, 568B, 10 base-T,  cabo de 
telefone RJ11 e cabo BNC. 

un 12 450,68 5.408,16 



57 

Lanterna Tática Recarregável 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Material: Corpo em liga de alumínio; Dimensões 
maxima do Produto em cm (C X L): 13,2 cm x 3 
cm; Peso Aproximado: 130 g; 
Ajuste de foco; Três intensidades: 
forte/fraco/S.O.S;  
Carregador Universal Bivolt; Potência: 140 
lumens / 3W; Alcance minimo: 150 m; Tipo de 
bateria: Li-ion (inclusa); Consumo de luz 
ininterrupta: 8 horas; Tempo para recarga 
completa em energia elétrica 110-220V: 5 horas; 
Recarregável bivolt e 12V; Ajuste de Foco; Alça 
embutida para maior segurança no manuseio 

un 39 163,29 6.368,31 

58 

Limpa contato elétrico e eletrônico 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
aplica-se à todos os mecanismos e contatos 
elétricos e eletrônicos, dispensa a desmontagem 
dos componentes. Recipiente em aerossol 
(Spray) com no mínimo 300 ml. Validade mínima: 
1 ano. 

un 63 23,97 1.510,11 

59 

Luminaria de Emergência c/ 30 Leds Branco 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Minimo 30 LEDs de alto brilho com 2 intensidade 
de iluminação; Autonomia minima: 6 horas;  
Tempo de recarga máxima da bateria: 48 h; 
Recarregável; Bivolt automática 110V/220V; 
Garantia: 6 meses 

un 132 39,40 5.200,80 

60 

Memória (para notebook) DDR3 2GB 1333MHz  
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Non-ECC CL9 SODIMM, Standard 256M X 64 
Non-ECC 1333MHz 204-pin Unbuffered SODIMM 
(DDR3, 1.5V, CL9, FBGA, Gold)  
Obs.: O produto deverá ser fornecido em 
embalagem apropriada. 
Garantia: 1 ano. 

un 117 101,26 11.847,42 

61 

Memória DDR3 4GB 1333MHz (PC3-10600) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Non-ECC CL9 DIMM, Standard 256M X 64 Non - 
ECC 1333MHz 240-pin Unbuffered DIMM ( 
SDRAM-DDR3, 1.5V, CL9, FBGA, Gold ) 
Obs.: O produto deverá ser fornecido em 
embalagem apropriada. 
Garantia: 1 ano. 

un 210 218,05 45.790,50 

62 

Memória flash 16 GB (Pen Drive USB) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
USB 2.0, compatível Windows XP (SP1 ou 
superior), Vista, 2000 (SP3 ou superior), Linux 2.4 
ou superior  
Obs.: O produto deverá ser fornecido em 
embalagem apropriada e lacrada pelo fabricante. 
Garantia: 1 ano. 

un 51 27,76 1.415,76 



63 

Memória flash 32 GB (Pen Drive USB) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
USB 2.0, compatível Windows XP (SP1 ou 
superior), Vista, 2000 (SP3 ou superior), Linux 2.4 
ou superior  
Obs.: O produto deverá ser fornecido em 
embalagem apropriada e lacrada pelo fabricante. 
Garantia: 1 ano. 

un 141 38,31 5.401,71 

64 

Memória flash 8 GB (Pen Drive USB) 
Característica/Configurações/Requisitos 
mínimos:USB 2.0, compatível Windows XP (SP1 
ou superior), Vista, 2000 (SP3 ou superior), Linux 
2.4 ou superior Obs.: O produto deverá ser 
fornecido em embalagem apropriada e lacrada 
pelo fabricante. 
Garantia: 1 ano. 

un 27 18,57 501,39 

65 

Memória Ram DDR3, com as seguintes 
especificações: capacidade de no mínimo 4GB, 
frequência de1600Mhz, latência de CAS: DDR3 
CL - 2, tensão de 1.5V (1.425V ~1.575V), 
temperatura de operação de 0º C ~ 85º C, 
temperatura de armazenagem de  -55º  C ~ +100º 
C, dimensões de133.35 x 30.00mm, peso de 20 
gramas (bruto com embalagem). Deve possuir os 
seguintes benefícios: perfeita para multitarefas e 
um sistema mais rápido de modo geral, 
confiabilidade aprimorada, garantia de 12 
meses. 

un 191 118,86 22.702,26 

66 

Mídia BD-R (Blu-Ray) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Camada: Simples; Capacidade: 25GB - 130min 
HD; Velocidade: 1-4x; Embalagem: Pino com 50 
mídias, lacrado pelo fabricante. 

pino 19 196,59 3.735,21 

67 

Mídia DVD-R (DVD) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Capacidade: 4.7 Gb - 120min; velocidade: 16x; 
Embalagem: Pino com 50 mídias, lacrado pelo 
fabricante. 

pino 18 50,39 907,02 

68 

Mouse USB, c/ scroll (não retrátil) 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Cor: preta, Tipo: Óptico, Resolução: 1000 dpi ou 
superior,  Funcionar em qualquer tipo de 
superfície , Ergonomia para destros e canhotos, 
Comprimento do cabo: no mínimo 1,8 m. 
Compatível com sistemas operacionais Windows 
2000/XP/Vista/7/LINUX/MAC. 
Garantia: 1 ano do fabricante. 

un 1.430 53,29 76.204,70 

69 

Multi-decapador 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Com lâminas para corte e decapagem de cabos, 
possui também lâminas reguláveis para decapar 
cabos UTP de 04 pares. 

un 23 56,60 1.301,80 



70 

Organizador de cabo Rack 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Estrutura em aço SAE 1010 
Tampa em aço SAE 1010 
Furos laterais para entrada/saída dos 
cabos/cordões 
Kit de parafusos para fixação no rack coluna 
Cor Preta 
10 cm LARGURA / 210 cm ALTURA / 4 cm 
PROFUNDIDADE 

un 26 172,16 4.476,16 

71 Passa fio com alma de aço (20 m) rolo 22 27,46 604,12 

72 Patch Cord (Cabo de Rede) CAT6 Azul 1,5 m un 655 14,14 9.261,70 

73 Patch Cord (Cabo de Rede) CAT6 Azul 5 m un 207 12,18 2.521,26 

74 Pilha Alcalina pequena 1,5 volts - tipo AA.  
(Cartela com 2 unidades) 

cartel
a 165 7,66 1.263,90 

75 

Pilhas recarregáveis AA; Ni-MH,  
tamanho AA , alta capacidade de no minimo 2000 
mAh podendo ser recarregadas pelo menos 1000 
vezes. Voltagem 1,2 v. Devem ser fornecidas em 
embalagem com pelo menos 2 unidades 
RECARREGÁVEIS e lacrada pelo fabricante.  

cartel
a 143 36,64 5.239,52 

76 

Pilhas recarregáveis AAA; Ni-MH ,  
tamanho AAA , alta capacidade de no minimo 900 
mAh podendo ser recarregadas pelo menos 1000 
vezes.  Voltagem 1,2 v. Devem ser fornecidas em 
embalagem com pelo menos 2 unidades 
RECARREGÁVEIS e lacrada pelo fabricante. 

cartel
a 187 12,63 2.361,81 

77 
Pincel Antiestático, cabo condutivo, cerdas 
condutivas e macias 
 Tamanho G 

un 25 11,45 286,25 

78 
Pincel Antiestático, cabo condutivo, cerdas 
condutivas e macias 
 Tamanho M   

un 26 11,45 297,70 

79 
Pincel Antiestático, cabo condutivo, cerdas 
condutivas e macias 
Tamanho P  

un 25 11,45 286,25 

80 Placa de Rede PCI Express 10/100/1000 Mbps 
com Perfil adicional gabinete slim (low profile) un 120 89,42 10.730,40 



81 

Placa de Rede PCI Wireless N 150Mbps 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Possibilita o acesso a computadores desktop a 
redes sem fio, Velocidade N de transmissão de 
até 150 Mbps, Barramento PCI Express 2.0, Perfil 
adicional gabinete slim, Assistente de instalação 
em português, QoS (WMM) para priorização de 
tráfego de voz e vídeo, Potência máxima de 40 
mW (16 dBm), 1 antena removível de 2 dBi, 
Frequência de 2,4 GHz, Operação nos modos de 
Infraestrutura e Ad hoc, Modo de operação AP 
para distribuição do sinal wireless a partir do 
computador, Segurança através de WEP 64, 128 
152 bits, WPA/WPA2, IEEE802.1x e TKIP/AES, 
WPS (Wireless Protected Setup) para 
configuração simplificada da segurança wireless. 
Garantia: 1 ano. 

un 180 88,81 15.985,80 

82 

Placa de Vídeo Interface PCI Express 3.0 x16 
(compatível com 1.1), com a seguinte 
especificação: Chipset: Clock de 993 MHz e cores 
- 384; Memória: clock da memória de 1782 MHz, 
tamanho da memória de 2GB, interface de 
memória de 128 bits, tipo de memória - DDR3; 
API 3D: DirectX 12 (recurso de nível 11_0), 
OpenGL 4.4; Portas: 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA; 
RAMDAC de 400 MHz; resolução máxima de 
2560 x 1600 (120 Hz) (DL-DVI) 4K (30 Hz) 
(HDMI); refrigerador com ventilador (dual-slot); 
Dual-Link: DVI Suportado.  
Deve possuir certificado para o Windows 8/7.  
Garantia: 1 ano. 

un 47 423,80 19.918,60 

83 

Placa de vídeo pci-express  
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Memória 1GB; DDR3 64 bits; Core Clock Speed: 
800 MHz, Memory Clock Speed: 1333 MHz, PCI 
Express x16 2.0; Suportar: DirectX 11 e OpenGL 
4.1; Conexões: Dual-link DVI x1, HDMI x1 e D-
Sub x1; Acompanha 2 painéis de placa Low 
Profile, para gabinetes de baixo perfil. O primeiro 
painel Low Profile disponibiliza apenas as 
interfaces HDMI e DVI; Compatível com sistemas 
operacionais Windows 2000/XP/Vista/7.  
Garantia: 1 Ano. 

un 31 218,53 6.774,43 

84 Placa FXS para Central Intelbras CIP 850 un 3 270,98 812,94 

85 

Teclado USB 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
layout padrão ABNT2 possui teclas silenciosas, 
macias e sensíveis ao toque para uma agradável 
digitação; cor preta; design à prova de líquidos; 
Design Ergonômico; Controle de mídia: tocar, 
pausar, aumentar ou diminuir o volume, "mudo" e 
abrir o Media Player com um simples toque de um 
botão; Teclas de acesso rápido do Windows; LED 
indicativo das funções Num Lock, Caps Lock e 
Scroll Lock; Comprimento do cabo: no mínimo 1,9 
m.; compatível com sistemas operacionais 
Windows 2000/XP/Vista/7/8.  
Garantia: 1 ano do fabricante. 

un 1.009 35,45 35.769,05 



86 

Termo-Higrômetro Digital, com a seguinte 
especificação: Indicador de temperatura externa e 
interna, leitura em ° C e °F, umidade interna, 
relógio digital, indicador de nível de conforto, cabo 
de aproximadamente 3m, escala interna: 0°C À 
+50°C (32ºF A 122ºF), escala externa: -50°C À 
+70°C (-58ºF A 158ºF), escala de umidade: 15% 
À 95% UR; resolução: 0,1°C/ºF / 1% UR, 
precisão: ± 1°C/ºF / ±5% UR, dimensões: 101 X 
108 X 25MM, peso: 155G, alimentação: 1 pilha 
AAA. 

un 14 120,63 1.688,82 

87 

Termômetro Digital Infravermelho, com a seguinte 
especificação: Display de cristal líquido de 3 ½ 
dígitos com iluminação, escala: -50ºC ~ 550ºC / -
58ºF ~ 1022ºF, precisão: 3ºC/ 5ºF ( na faixa de  -
50ºC~0ºC) 1,5ºC + 1,5% (na faixa de 0~55ºC) , 
resolução: 0,1ºC, indicador de sobre escala, taxa 
de amostragem: 2x por segundo, indicação de 
sobre escala: o display exibe 1, polaridade: para 
polaridade negativa, emissividade: 0,95 (Fixo), 
coeficiente de distância: 12:1, laser: classe 2 
1MW com forma de onde de  630 ~ 670 NM, 
resposta espectral: 6 ~ 14ΜM, desligamento 
automático após 7 segundos, temperatura de 
operação: 0 ~ 40ºC, temperatura de 
armazenagem: -20 ~ 60ºC, umidade de operação: 
10 ~ 90% RH, umidade de armazenagem: < 80% 
RH, indicador de bateria fraca, alimentação: 1 
bateria de 9V, medições precisas, sem contato, 
mira laser incorporada, seleção de escala e 
resolução automática, botão de seleção ºC / ºF, 
DATA-HOLD  e desligamento automáticos, 
display LCD com iluminação. Deve acompanhar: 
Bateria e manual de instruções. 

un 11 218,70 2.405,70 

88 

Testador de cabos de rede profissional 
Característica/Configurações/Requisitos mínimos: 
Testador de cabos remoto com portas de teste 
RJ-45, RJ-11, 1394, BNC e USB. Múltiplos LEDs 
de estado para cada par de cabos. 
Dimensões: 185 / 100 / 31 mm 
Garantia: mínimo de 3 meses do fabricante. 

un 14 100,57 1.407,98 

89 

Bateria para Nobreak APC 
SURT10000XLICaracterísticas técnicas: Código 
do produto: HR1221WConector: F1/F2-Faston 
Tab187/250Voltagem nominal: 12 VCapacidade: 
21 W @ 15 minutos a uma taxa de 1.67 V por 
célula a 25°CDescarga máxima de corrente em 5 
segundos: 60 / 90AResistência interna: 
aproximadamente 25 mΩDimensões: 6,8 / 8,8 / 
10,5 cm (Prof / Larg / Alt) Peso máximo: 1.8 
KgTensão de carga constante:Em Standby: 13,5 
~ 13,8 VCiclo: 14,4 ~ 15,0 VCorrente máxima 
inicial: 2,1 ATemperatura de operação:Descarga: 
-15º C ~ 50º C Carga: -15º C ~ 40º C 
Armazenamento: -15º C ~ 40º C. 
Garantia mínima: 12 (doze) meses 

un 256 124,72 31.928,32 



90 

FONTE POE-48V-24W  0.5ª 
Caracteristicas técnicas: 
• Output Voltage: 48VDC @ 0.5ª 
• Input Voltage: 90-260VAC @ 47-63Hz 
• Input Current: 0.3A @ 120VAC, 0.2A @230VAC 
• Efficiency: 70+% 
• Output Ripple: 1% Max 
• Switching Frquency: 200kHz 
• Line Regulation: +/- 0.5% 
• Load Regulation: +/- 1% 
• Operating Temperature: -10C to +60 deg C 
• Storage Temperature: -20C to +85 deg C 
• Operating Humidity: 5% to 90% non condensing 
• Size: 3.35 x 1.7 x 1.18in (85 x 43 x 30mm) 

un 32 97,62 3.123,84 

91 Tampa cega com 1U de altura para rack 19 
polegadas un 160 15,77 2.523,20 

92 Tampa cega com 3U de altura para rack 19 
polegadas un 130 18,04 2.345,20 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Visando manter o bom andamento e a continuidade das atividades do Sistema 
CEFET-RJ, faz-se necessária a aquisição de itens de Consumo de Informática. 
Tais itens atenderão aos diferentes segmentos do Sistema: acadêmico, 
administrativo e infraestrutura / suporte tecnológico da instituição (TI). 

2.2. A vantajosidade das aquisições através de SRP é demonstrada pelos tópicos 
abaixo relacionados: 

a) Desnecessidade de dotação orçamentária; 

b) Atendimento a demandas imprevisíveis; 

c) Redução de volume de estoques; 

d) Eliminação do fracionamento de despesas; 

e) Redução do número de licitações; 

f) Redução do tempo de aquisição; 

g) Redução de custos processuais da licitação; 

h) Economia de escala; 

i) Padronização dos itens a serem adquiridos; e 

j) Melhoria no planejamento e organização das compras do órgão. 

3. CLASSIFICAÇÂO DOS BENS COMUNS 

3.1. Os materiais a serem adquiridos classificam-se como bens comuns, nos termos 
do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520, de 2002. 



4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias, contados a partir 
do recebimento da Nota de Empenho, nos quantitativos máximos indicados na 
tabela abaixo, podendo ser solicitados em remessa única ou fracionada de 
acordo com as necessidades específicas de cada Unidade e a critério da 
Administração: 

Item Maracanã 
Maria 

da 
Graça 

Nova 
Iguaçu Petrópolis Nova 

Friburgo Itaguaí Valença Angra 
de Reis 

1 19 2 20 6 5 - 6 - 
2 24 2 20 9 8 10 13 - 
3 35 - 20 38 - 5 - - 
4 8 - 30 - - 6 - - 
5 261 50 200 140 60 - - 30 
6 163 50 200 110 70 - - - 
7 65 20 50 31 5 - 10 - 
8 18 40 120 90 - - 10 50 
9 20 1 5 - 2 2 - - 
10 20 1 5 1 - 2 - - 
11 5 - 5 1 - 2 - - 
12 2 1 5 1 1 4 - 2 
13 9 1 5 1 2 2 - - 
14 15 1 5 - 1 1 4 - 
15 1 - 10 2 - - 5 10 
16 39 25 20 62 6 - 20 - 
17 18 - 50 12 6 4 20 - 
18 6 - 5 2 - - - - 
19 6 5 5 4 - - 5 - 
20 26 15 20 - - - - - 
21 53 20 100 - 3 32 25 - 
22 71 30 50 40 - 20 10 - 
23 167 40 200 40 - 50 30 - 
24 53 - 40 40 6 - 5 - 
25 32 20 30 100 - - - 20 
26 18 3 10 13 8 10 3 - 
27 11 30 50 33 - 20 5 - 
28 2 - 30 5 - 50 5 - 
29 180 40 500 200 - 150 - - 
30 6 - 20 - 15 - - - 
31 32 2 6 33 3 - 4 - 
32 33 - 10 16 - - - - 
33 4 - 5 2 2 2 - - 
34 19 - 5 1 3 2 4 - 
35 19 - 5 1 3 2 4 - 
36 17 - 5 1 3 2 4 - 
37 19 - 5 1 3 2 4 - 
38 4 - 50 5 - - 5 - 
39 294 100 200 202 200 150 5 - 
40 507 8 6 35 4 24 10 - 



41 16 - 20 5 - 6 6 - 
42 80 100 200 50 - - 50 - 
43 25 - 50 13 4 5 6 - 
44 5 - 5 - - - - - 
45 86 - 50 20 - - - 10 
46 10 - - - - - - - 
47 60 2 20 - - - 5 - 
48 15 - 50 2 - - 5 - 
49 50 20 30 - - - - - 
50 26 - - - - - - - 
51 26 - - - - - - - 
52 26 - - - - - - - 
53 26 - - - - - - - 
54 2 2 - 6 2 - 30 - 
55 - 2 200 - - 100 50 150 
56 1 1 5 - - 2 3 - 
57 21 1 5 6 2 - 4 - 
58 33 1 10 3 3 3 10 - 
59 53 2 - 52 5 - 20 - 
60 52 - 50 5 - 5 5 - 
61 60 20 100 5 - 20 5 - 
62 36 - 10 - - - 5 - 
63 70 4 50 12 - - 5 - 
64 20 - - 5 2 - - - 
65 84 - 100 7 - - - - 
66 11 - 2 1 - - 5 - 
67 6 - 4 1 2 - 5 - 
68 1.230 60 60 - 10 10 20 40 
69 6 2 5 1 2 4 3 - 
70 2 - 10 2 - 2 10 - 
71 2 - 5 - 1 2 12 - 
72 205 - 250 200 - - - - 
73 102 - 100 5 - - - - 
74 50 - 40 50 5 - 20 - 
75 80 - 10 40 5 - 8 - 
76 99 12 10 34 12 - 20 - 
77 11 1 5 2 1 2 3 - 
78 11 1 5 3 1 2 3 - 
79 11 1 5 2 1 2 3 - 
80 - 5 60 5 - - 10 40 
81 30 - 20 80 - - 10 40 
82 30 - 10 - - 4 3 - 
83 20 - 10 1 - - - - 
84 - - - 3 - - - - 
85 824 40 60 - 15 10 20 40 
86 4 - 5 4 - 1 - - 
87 2 - 5 2 - 1 1 - 
88 2 2 5 - - 2 3 - 
89 256 - - - - - - - 
90 32 - - - - - - - 



91 160 - - - - - - - 
92 130 - - - - - - - 

4.2. A entrega dos bens deverá ser feita em dia útil, nos horários e endereços de 
entrega de cada unidade do sistema CEFET que estão relacionados na tabela 
abaixo: 

UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO DE 
ENTREGA 

TELEFONE DE 
CONTATO 

MARACANÃ 
Divisão de Materiais (DIMAT), à Rua 
Mata Machado, nº 46 - Maracanã – Rio 
de Janeiro – RJ 

8:30h às 16:30h (21) 2569-4146 

MARIA DA 
GRAÇA 

Rua Miguel Ângelo, 96 - Maria  da Graça 
Rio de Janeiro - RJ 

9h às 12h e     
13h às 16h 

(21) 3278-5500 
 

NOVA IGUAÇU Estrada de Adrianópolis, nº 1.317 - Santa 
Rita - Nova Iguaçu - RJ 8h às 16h (21) 2886-8917/ 

3770-0890 

PETRÓPOLIS Rua do Imperador, n° 971 - Centro 
Histórico - Petrópolis - RJ (Antigo Fórum) 

10h às 16h (24) 2245-6333/ 
2242-5716 

NOVA 
FRIBURGO 

Av. Governador Roberto Silveira, 1900 - 
Duas Pedras – Nova Friburgo - RJ 9h às 16h (22) 2522-3802/ 

2527-1727 

ITAGUAÍ Rodovia Mário Covas, lote J2, quadra J  
Distrito Industrial de Itaguaí – RJ 10h às 18h (21) 2688-1847/ 

2688-3570 

VALENÇA Rua Voluntários da Pátria, 30 - Belo 
Horizonte - Valença - RJ 10h às 16h (24) 2452-1932/ 

2453-8536 
ANGRA DOS 

REIS 
Rua do Areal, 522, Parque Mambucaba – 
Angra dos Reis - RJ  

8:30h às 16:30h (24) 3362-3611 

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo 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.  

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação 
da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.5.1. 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. 

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

4.7. O transporte e o seguro decorrentes da entrega dos materiais deverão ser por 
conta da Contratada desde a origem até o local da entrega. 



4.8. A Contratada deverá apresentar a nota fiscal/fatura contendo o mesmo CNPJ 
da nota de empenho para efeito de pagamento. 

5. GARANTIA E FORMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

5.1. A contratada deverá prestar garantia pelos períodos mínimos indicados abaixo, 
contados a partir do recebimento definitivo e atesto da nota fiscal.   

5.1.1. Para os itens 04 ao 06; 08, 12, 18, 19, 21, 28, 32, 41; 43 ao 49; 60 ao 
65; 68; 81 ao 83; 85, 89: Garantia pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses. 

5.1.2. Para os itens 27 e 59: Garantia pelo período mínimo de 06 (seis) meses. 

5.1.3. Para os itens 31, 42, 54 e 88: Garantia pelo período mínimo de 03 (três) 
meses. 

5.1.4. Para os demais itens: Garantia pelo período mínimo determinado pelo 
Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o objeto.  

5.1.5. Prevalecerá a garantia ofertada pelo fabricante em caso de prazo 
maior. 

5.2. A contatada deverá fornecer, durante a vigência do prazo de garantia, meios de 
comunicação, tais como: e-mails, telefones fixos e celulares, para que a 
Contratante acione a assistência técnica em caso de problemas com o objeto 
licitado. 

5.3. Os materiais e equipamentos deverão ser novos de primeiro uso e 
qualidade, sendo aplicadas todas as Normas e exigências do Código de 
Defesa do Consumidor. 

5.4. Deverá ser possível a abertura de chamados, através da Internet ou telefone.  

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

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

6.1.2. 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; 

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 
anexos. 



6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes no Edital 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; 

7.1.2. Quando couber, o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, 
com uma versão em português e da relação da rede de assistência 
técnica autorizada. 

7.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990); 

7.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.4. 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; 

7.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

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

7.7. Efetuar a entrega do objeto de acordo com as especificações, garantias e 
demais condições estipuladas nesse Termo de Referência; 

7.8. efetuar a entrega de materiais novos, de primeiro uso, sendo aplicadas todas 
as Normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor;  

7.9. cumprir, rigorosamente, os prazos estabelecidos sujeitando-se às penalidades 
e multas descritas no Edital e Anexos; 

7.10. responsabilizar-se, às suas expensas, pelo transporte e seguros em 
decorrência da entrega dos materiais desde a origem até o local de entrega.  

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 



9. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.2. 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 co-responsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei 
nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

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

11.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. fraudar na execução do contrato; 

11.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.5. cometer fraude fiscal; 

11.1.6. não mantiver a proposta. 

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

11.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 



11.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 
(dez) dias; 

11.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

11.2.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 
mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma 
proporcional à obrigação inadimplida; 

11.2.4. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de até 02 (dois) anos;  

11.2.5. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

11.2.6. 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. 

11.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que: 

11.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

11.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 
em virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4. 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. 

11.5. 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. 

11.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 



ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA 

 
 
 
 EMPRESA: 
 CNPJ: 
 ENDEREÇO: 
 CIDADE/ESTADO: 
 TELEFONE: 
 E-MAIL PARA RECEMENTO DE EMPENHO: 
 
Para fins de Pagamento: 
 
 Banco: __________   Agência:__________   C/Corrente: ________________ 
 
Prazo de validade da proposta:________________ dias. 
 
Prazo de entrega dos bens:_________________ dias a partir do recebimento da Nota 
de Empenho. 
 
Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de 
qualquer natureza resultante da aquisição dos bens licitados, considerando os itens a 
serem entregues no CEFET/RJ. 
 
Declaramos ainda, que concordamos com todos os termos do Edital do Pregão 
Eletrônico SRP Nº 19/2017. 
 
Item Especificação Unidade Quantidade Marca R$/Unidade R$Total 

1 Descrição do item      
   
Preço Total por Extenso: 
 
 

Local, __________ de ____________ de 2017. 
 

 
____________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 
 

 



ANEXO III 

 
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA 

 
 
Razão Social: _____________________________________ 

 CNPJ/MF: _______________ 
  Endereço: __________________________________________ 
  Telefone: _______________ 
  CEP: ____________________ 
  Cidade: __________________________ UF: __________ 
 E-mail: _________________________________________ 
  Banco: ____________ Agência: _____________ c/c: ________________ 

 
 
 

Dados do Representante Legal da Empresa: 
 Nome:________________________________________________________ 
 Endereço:_____________________________________________________ 

 CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______ 
  CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________ 
  Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________ 
  Naturalidade:____________________Nacionalidade:___________________ 

Estado civil: ____________________ 
 
 
 

_______________ASSINATURA________________ 
 [Nome do Representante Legal da Empresa] 

sócio, dirigente, proprietário ou procurador da Licitante,  
Cargo / Telefone 

 
 
 

 
 
 



ANEXO IV 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA 

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

 

O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA 
FONSECA – CEFET/RJ com sede na Avenida Maracanã, nº 229 - Maracanã RJ, na 
cidade do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 42.441.758/0001-05, neste ato 
representado pelo Diretor Geral, CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, nomeado 
pela Portaria nº 658, de 30 de junho de 2015, publicada no DOU de 01 de julho de 2015, 
inscrito no CPF nº. 664.099.777-00, portador da Carteira de Identidade nº 04.545.044-
02, expedida pelo IFP/RJ, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 19/2017, publicada no 
...... de ...../...../2017, processo administrativo n.º 23063.000845/2017-42, RESOLVE 
registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo 
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo 
as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, no Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, e em conformidade com as 
disposições a seguir:  

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição 
de material de consumo de informática visando atender às necessidades 
dos Campi Maracanã, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova 
Friburgo, Itaguaí, Valença e Angra dos Reis do CEFET/RJ, especificado no 
item 01 do Termo de Referência, anexo do edital de Pregão SRP nº19/2017, 
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

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

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
 

Marca 
 

 
Modelo 

 
Unidade Quantidade Valor Un.

Prazo 
garantia 

ou 
validade 

        



3. CADASTRO DE RESERVA 
 

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação 
 

Marca 
 

 
Modelo 

 
Unidade Quantidad

e 
Valor 
Un. 

Prazo 
garantia ou 

validade 
        

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 
sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. 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). 

5.2. 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. 

5.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

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

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

5.4.1. 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 

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

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

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

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

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



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

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

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

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

5.8.1. por razão de interesse público; ou 

5.8.2. a pedido do fornecedor.  

6. CONDIÇÕES GERAIS 

6.1. 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. 

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 

 
 
 

Rio de Janeiro, ____ de _________________ de 2017 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, Diretor geral 
 
 
 
 
 

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 


