
EXERCITO BRASILEIRO
DECEX - DESMil

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ESCOLAMARECHALCASTELLO BRANCO

PREGÃO ELETRÕNICO N' 16/2021

(Processo Administrativo n.' 64498.007854/2021 -98)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército, por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, sediada Praça General Tibúrcio.
125 - Praia Vermelha -- Urca Rio de Janeiro/RJ -- CEP 22.290-270, realizará licitação,para registro
de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento menor
preço por item, nos termos da Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002,do Decreto n' l0.024. de 20 de
setembro de 2019,do Decreto n' 7.746, de 05 de junho de 2012,do Decreto n' 7892, de 23 de janeiro
e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP n' 01, de 19 de janeiro de 2010,da Instrução Normativa
SEGES/MP n' 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n' 123. de 14 de dezembro de 2006.
da Lei n' 1 1.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei n' 8.666. de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste

ita

Data da sessão:04/08/2021
Horário:10:00

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

l DOOBJETO

1.1. 0 objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisição de material de expediente, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1 .3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 As regras referentes aos órgãos gerencíador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do reaistro cadqstral no SICAF. ayeJ?çrm te a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrõnica.
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, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -- ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a i:esponsabilidade do
lícitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização
das transações inerentes a este Pregão.

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

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

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

4 DAPARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

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

4.1 .1 .Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.1.2.A Licitação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art. 48 da Lei Complementar n' 1 23, de 14 de dezembro de 2006.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n' 1 1 .488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n' 1 23, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

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

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

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

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

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores,concordata ouem processo
de dissolução ou liquidação;

4361 entídadesampreÊãíiãiãquíêstqãifíiêüiiidas em consórcio
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4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
nessa condição (Acórdão n' 746/201 4-TCU-Plenário).

OSCIP, atuando

4.4. Como condição para participação no Pregão. a licitante assinalará "sim" ou "não" em
campo próprio do sistema eletrõnico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3' da Lei Complementar n'
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
ans. 42 a 491

4.4.1 .1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o
prosseguimento no certames

4.4.1.2.
nos itens em que a participação não for exclusiva para

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento

favorecido previsto na Leí Complementar n' 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2.

anexosl
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus

4.4.3.que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posterioresl

L

4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
Insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7', XXXlll, da Constituiçãol

4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente,. nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MPn' 2, de 16 de setembro de 2009

4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. l o e no inciso lll
do art. 5' da Constituição Federal;

4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1 991.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeítará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos dé habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, $ 1' da LC n' 1 23, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrõnico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ónus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas. o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

6. DOPREENCHIMENTO DAPROPOSTA

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

6.1 .1 . Valor unitário do item;

6. 1 .2. Marca

6.1.3. Fabricante

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia.

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

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

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

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais. quando participarem de licitações públicasl

6.6.1 .O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados podrensejar:a fiscalização do.l«bunal de Contas da:União eíapós-o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para
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a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71 , incisa IX, da Constituiçãol ou condenação dos agentes públicos responsáveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

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

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

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

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante

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

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

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

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

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

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valoresou percentuais entre os lances, que
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser R$ 0,01(um centavo).

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrõnico o modo de disputa "aberto e
fechado'. em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. com lance final e
fechado.

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento Iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.1 1 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
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7.1 1 .1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo

7.13 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

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

7.15. Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance regístrado, vedada a identificação do lícitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrõnico poderá permanecer acessível aos licitantes F-aía a recepção dos
lances

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

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

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

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos ans. 44 e 45 da LC n'
1 23, de 2006, regulamentada pelo Decreto n' 8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima damelhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
paratanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nãase manifeste no prazGestabelecido,serãcLconvocadas as demais licitar:ba-microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
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ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores. será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

7.25. SÓ poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3', $ 2', da Lei n' 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bensproduzidos:

7.26.1. no pais

7.26.2. por empresas brasileiras

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

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

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrõnico
dentre as propostas ou os lances empatados.

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

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

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas)horas. envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital ejá apresentados.

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

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 . Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7' e no $ 9' do art. 26 do Decreto n.' 1 0.024/201 9.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física...deverá incluir. na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n.
971 , de 2009, em razão do disposta!!ggrt. 1 84, incisa y: $gE pq11g çlgçlppg q$$!11çqçãg:
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8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão n' 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

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

8.4

8.5

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeitam
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas} horas, sob pena de
não aceitação da proposta.

8.6

8.6.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

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

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

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessão. informando no "chaf' a
nova data e horário para a sua continuidade.

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

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

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

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrên.cm.:do empate facto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitantei=observado ndispostuneste Edital:
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9 DA HABILITAÇÃO

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

a)SICAF
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uníãoo;
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
( )
d) Lista de Inidõneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCUI

9.1.1.Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá Haver a substituição das
consultas das alíneas "b". "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

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

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

9.1 .2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

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

9.1.3. Constatada a existência de sanção,
habilitado, por falta de condição de participação.

o Pregoeiro reputará o licitante

9.1.4. No caso de habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate acto, previsto nos ans. 44 e 45 da Lei Complementar n' 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do l cientes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação económica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n' 03, de 2018.

9.2.1.0 interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP n' 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às '
condições exigidas no cadastramento nu SICAFatã ulercejra dia'útil anterbí à
data prevista para recebimento das propostas;
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9.2.2.E dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação
atualizada.

9.2.3.0 descumprimento do subitem acima implicará a inabilítação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrõnicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, $3', do
Decreto l0.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02
(duas)horas, sob pena de inabílitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de (g'luisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

9.5

9.6

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
Se o licítante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.6.1.Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.7

9.8. Habilitação jurídica

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

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEl: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantil ande opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agências

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

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovouídevldamente arquivado na-Junta Comercial ou hscr«o
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no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 1 07 da Lei n' 5.764, de 1 971 l

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País
decreto de autorização;

h

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

9.9 Regularidade fiscale trabalhista

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o casos

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazer:la 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 Atava da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n'
1 .751 , de 02/1 0/201 4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

9.9.3.

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

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n' 5.452, de l ' de maio de 1 9431

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratuall

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorrem

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da leia

9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de habilitação.

9.10 Qualificação Económico-Financeira

9.1 0.1.
jurídica

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

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

exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte,
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a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3' do
Decreto n' 8.538, de 2015);

9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se
a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;

9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforrli'ê dispõe o artigo
1 12 da Lei n' 5.764, de 1971 , ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que
tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizadora

9.1 0.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
ILC), superiores a 1( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG

LC

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a l(um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
ILC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da
autoridade competente, o capital mínimo ou o património líquido mínimo de 10% (dez
por cento do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

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

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

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

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

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a habilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação doslicitantes remanescentesi na ordem dedassificação:6ie; na ordem
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
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cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessão. informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade
da mesma.

9.16. Será habilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-lcs em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo habilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
acto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n' 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

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

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

70. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1 . A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrõnico e deverá:

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

lO.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licltante
vencedor, para fins de pagamento.

l0.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será lavada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for
o caso

l0.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

l0.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5' da Lei n' 8.666/93).

l0.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global.
prevalecerão os primeirosl no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

l0.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital.
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a
mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
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l0.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

l0.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 DOSRECURSOS

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

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade ea
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 admisslbilldade do recurso.

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

1 1.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrõnico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrõnico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos

aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada ào.
endereço constante neste Edital.

insuscetíveis de

:Interessados, no

12 DA REABERTURADASESSAOPUBLICA

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

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

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, $1' da LC n'
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

12.2.
sessão
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrõnico ("chat"), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordos,cç',m os dados contidos no
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 DAADJUDICAÇAOEHOMOLOGAÇAO

13.1. 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.

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

14. DA GARANTIA DEEXECUÇAO

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

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

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

16 DAATA DEREGISTRO DEPREÇOS

16.1 . Homologado o resultado da licitação. terá o adjudicatárío o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração bütlerá encaminha-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrõnico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis. a contar
da data de seu recebimento.

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

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

16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem
de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3' da
Lei n' 8.666, de 19931

17 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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17.1 . Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contra.tacão
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

será firmado

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

1 7.2.1 . Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrõnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de seu recebimento.

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

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

1 7.3.1 . referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei n' 8.666, de 19931

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

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei n' 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 95 (noventa e cinco)
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

dias prorrogável

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n' 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 6', 111, da Lei n' l0.522, de 19 de julho de 2002,
consulta prévia ao CADIN.

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

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

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

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

18 DO REAJUSTAMENTOEMSENTIDO GERAL

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

19 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

1 9.1 . Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

20 DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

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

21 DOPAGAMENTO

21 .1 . As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.

21 .1.1. E admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a
este Edital.

22 DASSANÇOESADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n' l0.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

22.1.1. não assinar o termo de contratoou aceitar/retirar o instrumento equivalente
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.1.2

22.1.3

não assinar a ata de registro de preços, quando cabível

apresentar documentação falsas

22.1.4

22.1.5

22.1.6

22.1.7

deixar de entregar os documentos exigidos no certame

ensejar o retardamento da execução do objeto

não mantiver a proposta

cometer fraude fiscal

22.1.8 comportar-se de modo inidõneo

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

22.3. Considera-se comportamento inidõneo, 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
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22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contrataçãol

22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licltante;

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anosl

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anosl

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de

infração administrativa tiplficada pela Lei n' 12.846, de I' de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
autoridade competente. com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização -- PAR

22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n'
1 2.846, de I' de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.

22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei n' 9.784, de 1999.

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

22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF
22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo

de Referência

23 DAFORMAÇAO DOCADASTRODERESERVA

23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
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23.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem
apresentada durante a fase competitiva.

propostas em valor igual ao do
da última proposta individual

23.4. Esta ordem de classificação dos lícitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n'
7.892/213

24 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrânica, pelo e-mail salc.eceme@gmaíl.com

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da ECEME, localizada na Praça General Tibúrcio n.g
125 - Urca, Río de Janeiro/RJ, Seção de Aquisições, Licitações e Contratos - SALC

24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

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

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

24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

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

24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

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

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

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
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jurídica, mediante despacho fundamentado.
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

registrado em ata e acessível a todos
habilitação e classificação

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

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

25.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos.
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

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

25.9
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público. ' '

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

25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal de Compras Governamentais. e
também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço do site da ECEME, no horário das
9:45 às 15:45 horas de segunda a quinta-feira, e de 08:00 às 1 1 :45 horas às sextas-feiras.
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão
com vista franqueada aos interessados

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

25.12.1 . ANEXO 1 - Termo de Referência

25.12.2. ANEXO ll - Minuta de Ata de Registro de Preços

25.12.3. ANEXO ll - Minuta de Termo de Contrato.

Rio de Janeirgp,llJ -iliég,a9 julho de 2021
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MINISTERIODADEFESA
EXERCITOBRASILEIRO

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

(Es EM E/1905)
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

ANEXO l -TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo n.' 64498.007854/2021 -98

1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de material para o AZUVER,
exigências estabelecidas neste instrumento:

confonne condições, quantidades e
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Item
Descrição

UF Otd
Req.
Min.

Req.
Máx

Valor Uni-
[ário

Valor Glo-
bal

  Acetato transparente,medindo Im de
largura, 0,20 mm de espessura,rolo
com 25kg

und 9 l 9 R$2.137,50
R$ 1 9.237.50

2

Caixa Organizadora, em polipropile
no, na cor preta, capacidade de 56
litros , com trava. Medidas: 58cm (C)
x 40Cm (L) x 34cm (A) Referência:
Uninjet ou similar.

und 7 l 7 R$79,90 R$559,30

3

Caixa Organizadora, em polipropile
no, na cor azul, capacidade de 56 li-
tros , com trava. Medidas: 58cm (C) x
40Cm (L) x 34cm (A) Referência:
Uninjet ou similar.

und 16   16 R$59, 10 R$945,60

4

Caixa Organizadora, em polipropile-
no, na cor vermelha, capacidade de 56
litros , com trava. Medidas: 58cm (C)
x 40Cm (L) x 34cm (A) Referência:
Uniniet ou similar.

tmd 16   16 R$86,1 í R$1.377.76

5

Caneta para retroproletor, com as
seguintes

especificações mínimas: ponta 1,0
mm,para
escrita em acetato, tinta a base de
álcool, na
cor azul. Referência: Pivot. Faber Cas-
[ell ou de
melhor qualidade.

=' 7 l 7 R$82,89 R$580,23
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6

Caneta para retroprojetor, com as
seguintes
especificações mínimas: ponta 1,0
mm,para
escrita em acetato, tinta a base de
álcool, na
coi preta. Referência :Pilot, Fabei
Castelloude
melhor qualidade.

=' 7

 
7

R$
81,03

R$
567,21

7

Caneta para retroprojetor, com as
seguintes

especificações mínimas: ponta 1,0
mm,para
escrita em acetato, tinta a base de
álcool, na
cor verde. Referência :Pivot. Fabei
Castelloude
melhor qualidade.

=' 7

 
7

R$
,'7,73

R$

544,1]

8

Caneta para retroprojetor, com as
segtuntes
especiHlcações mínimas: ponta l,O
mm,para
escrita em acetato, tinta a base de
álcool, na
cor vermelha. Referência :Pilot. Faber
Castell ou de melhor qualidade.

=' 7

 
7

R$

87,01
R$

609,07

9

Caneta para retroploletor, com as
seguintes

especificações mínimas: ponta 2,0
mm,para
escala em acetato. tinta a base de
álcool, na
cor azul. Referência :Pivot. caber Cas-
teil ou de
melhor cíualidade.

=' 7

 
7

R$
50,87

R$
356,09

[0

Caneta para retroprojetor, com as
seguintes
especificações mínimas: ponta 2,0
mm,para
escrita em acetato, tinta a base de
álcool, na

cor preta. Referência :Pilot, caber
Castelloude
melhor qualidade.

X 7 l 7
R$

51,63
R$

361,41

 
Caneta para retroproHetor, com as
segLuntes
especificações tnínimas: ponta 2,0
mm,para
escrita em acetato, tinta a base de
álcool, na
cor verde. Referência :Pilot. caber
Caste14(mde
melhor dualidade.

X     
]i$

56,87
R$

398,09
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12

Caneta pala retroproUetor, com as
seguintesespeciHlcações mínimas:

ponta 2,0 mm, paraescrita em acetato,
tinta a base de álcool. nacor vermelha.
Ref'erência :Pilot. Faber Castell ou de
melhor qualidade.

= 7   7
R$

48,77
R$

341,39

13
Display de acrílico para buffet, forma-
to em L, medindo 6cm (comprimen-
to) x 4 cm (a]tura).

und 35   35
R$

24,80
R$

868,00

14

Estilete profissional, estrutura interna
de metal, sistema de troca rápida da
lâmina, lâminas em aço especial tem-
perado, compartimento para guardar
lâminas extras, empunhadura embor-
rachada. Tamanho: 6'. Com trava de

segurança. Dimensões mínimas da

lâmina: ll x 18mm, corpo injetado,
compactos e eigonâmicos. Referên-
cia: Tramontina ou superior.

und 24

 
24 R$ 19,50

R$

468,00

15

Itnã de Neodímio, em forma de Disco,
Grade N35, medindo 1 1 mm de diâ-
metro x 2 mm de espessura, força de
[ração de aproximadamente ] kg

und 400   400 .H R$
484,00

[6

Coinbo Conjunto Completo Exércitos
War ll, l(it completo, composto com
as 6 coifas (azul, vermelho, amarelo,

verde, preto e branco) de exércitos do
Jogo War 11, 70 fichas pequenas, lO
fichas grandes, 10 aviões e l Centro
de Tnfornlação (peão) de cada cor.

tuld 16   16
R$

195,20

R$

3.123,20

[7

LIXEIRA CILÍNDRICA, EM AÇO
INOX, acionamento da tampa pot
pedal, fabricada em aço inoxidável de
lha qualidade, com capacidade pala
12 (doze) litros, com balde interno
removível , tampa em inox com amor-
tecedor. Dimensões aproximadas: 30
cm (diâmetro) x 45 cm (altura), varia
ção de +/-5%. Pedal de acionamento
da tampa com base emborrachada.
Base da lixeira com estrutura antider-

rapante. REFERENCIA: TRAMON-
THqA, BRINOX, MERIDIONAL.

und 15 l [5 R$
154,50

R$
2.317,50
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18

Lixeira cilíndrica, em aço inox, acio-
namento da tampa por pedal, fabrica-
da em aço inoxidável de alta qualida-
de, com capacidade para 30 (trinta)
litros, com ba]de interno removíve]
tampa em inox com amortecedor.
Dimensões aproximadas: 30 cm (diâ-
metro) x 65 cm (altura), variação de
+/ 5%. Pedal de acionamento da tam

pa com base emborrachada. Base da

lixeira com estrutura antiderrapante.
REl;ERENCIA: TRAMONTINA.
BRINOX, MERIDIONAL.

und 15

 
15

R$
269,88

R$
4.048,20

19

Marcador especial para quadrobranco,
na cor azul, ponta macia e redonda ,
material em poliéster, medindo 6 mm,
com tinta que apaga facilmente e não
mancha o quadro. referência: bic ou
similar

=' 6   6 R$
70,48

R$

422,88

2()

Marcador especial para quadro
branco, na cor preta, ponta macia e
redonda , material em poliéster, me

dindo 6 mm, com tinta que apaga
facilmellte e não mancha o quadro.
referência: bic ou similar

=' 6   6
R$

59,60
R$

357,60

21

Marcador especial para quadro
branco, na cor verde, ponta macia e
redonda , material em poliéster, me

dando 6 mm, com tinta que apaga
facilmente e não mancha o quadro.
referência: bic ou similar

=' 6 l 6
R$

77,24
R$

463,44

22

Marcador especial para quadro
branco, na cor vermelha, ponta macia
e redonda , material em poliéster,

medindo 6 mm, com tinta que apaga
facilmente e não mancha o quadro.
referência: bic ou similar

= 6 l 6
R$

58,70
R$

352,20
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2 2

Mesa de reunião

3500mmx1200mmx740mm. Tampo
de formato elíptico, componível con-
feccionado com chapa de partículas de
madeira selecionadas de eucalypto e
pinus reflorestados, aglutinadas e
consolidadas com resina sintética e
termo-estabilizadas sob pressão, com
25 mm de espessura, revestido em

ambas as faces com filme termopren-
sado de melaminico com espessura de
0,2 mm, texturizado, gemi-fosco e
antireflexo. O bordo que acompanha
todo o contorno do tampo é encabeça-
do em fita depoliestireno com 2,5 mm
de espessura mínima, coladas com
adesivo hot melt, comarestas anedon-
dadas com raio ergonâmico de 2,5
mm. A fixação tampo/estrutura deve.

ráser feita através de parafusos má-
quina M6, fixados por meio de buchas
metálicasconfeccionadas em zamak
cravadas na face inferior do tampo.
Tampos com 02 recortesretangulares
para acoplamento de duas caixas ele-
trificáveis. 02 Caixas eletrificá-
veisconfeccionadas em metal, com
tampa basculante de abertura 90'.
Porta tomada embutido com 02 orifí-
cios retangulares para colocação de

tomadas eletrificáveis(novo pa-
drãoABNT), 02 orifícios quadrados

para colocação de receptores para
plug RJ45 e aberturaspara passagem
de cabeamento. Painéis frontais (du-
plo paralelos), estrutural e
deprivacidade, confeccionado com 18
mm de espessura, com mesmo Reves-
timileto dotampo. O bordo que acom-
panha todo o contorno dos painéis é
encabeçado em fita depoliestireno
com 0,45 mm de espessura mínima,
coladas com adesivo hot melt. A Rixa
çãopainel/estrutura deverá ser feita
através de parafusos ocultos tipo mini-
fix. Estruturaslaterais metálicas com-

poníveis(montável/desmontável pos-
sibilitando a inversão dos lados direito

e esquerdo), cuja composição se divi-
de em pata, coluna, e suporte do tam-
po.Pata fabricada em chapa de aço
com espessura de 1,5 mm, estgHpaÉlz
e repuxado,medindo 60 x 520 x 70
mm, com furos superiores para cone-
xão com a coluna. Colunadupla, fabri-

23 ttnd R$
1.971,33

R$
3.942,66
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cada em chapa de aço com espessura
de 0,9 mm, dobrada em forma de mei-
acana; unidas pelo processo de solda
MTG por chapas de formato ovalado
com espessura mínima cle 3 mm,
sendo estas chapas dispostas em am-
bas as extremidades da coluna.
naposição horizontal, proporcionando
desta forma lmla interligação perfeita
(entre patacoluna-suporte do tampo)
por meio de parafusos tipo M6; e uma
na posição vertical,proporcionando a
fixação de uma calha estrutural sob o
tampo, também por meio deparafusos
tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada
uma calha de saque lateral, cuja fun-
çãoé proporcional a subida de cabos
do piso ao tampo de forma discreta e
funcional. Suportedo tampo fabricado
em chapa de aço com espessura mí-
nima de 3 mm, estampada erepuxada,
fixada a coluna por meio de parafusos
tipo M6. Todas as partes metáli-
casdeverão ser submetidas a um pié
tratamento por fosfatização a base de
zinco (lavagem -decapagem - fosfati-
zação) e pintura eletrostática em tinta
epóxi em pó texturizada,polimerizada
em estufa a 220' C. Acabamento com
sapatas em PVC rígido com diâme
trode 63 mm, cuja função será contar
nar eventuais desníveis de piso. Sob
nenhuma hipóteseserá admitido para-
fusos direto na madeira, devido facili-
tação de montagem eremontagem
futuras. Variação máxima de 5% nas
medidas para mais ou para menos.
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Poltrona Giratória espaldar alto . En-
costo com estrutura em resina de en-

genharia termoplástica injetada de alta
resistência mecânica. Estrutura provi-
da cle superfície de tecido tipo tela,
sem utilização de espuma ou simila-
res. Encosto com sistema de articula-
ção que acompanha movimento late-
ral/diagonal do usuário. Este sistema é
provido por um eixo usinado com
cabeça com forma de calota esférica e
joelho formado poi duas peças, sendo
uma de resina rígida de engenharia e
outra de borracha sintética. Assento

com interno em resina de engenharia
termoplástica injetada com alta resis-
tência mecânica conformado anatomi-

camente. Espuma em poliuretano
flexível, isento de CFC. alta resiliên-

cia, alta resistência a propagação de
rasgo, alta tensão de alongamento e
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa
deformação permanente com densida-
de de 50 a 55 kg/m3 e moldada ana-
tomicamente com e espessura média
de 40mm. Revestimneto emcouro

natural cor preta. Botão posicionado a
direta do assento para iegulagem
cleprofundidade útil do assento, com
amplitude de 50 mm de bloqueio em
cinco posições,fornecendo ao usuário
melhor aproveitamento de toda a ex-
tensão da superfície doassento. Manu
a] de uso embutido sob o assento com
sistema tipo gaveta. Apoia-braços
com estrutura em alumínio injetado
polido. Sistema interno em poliamida
de altaresistência que promove ajuste
de altura em se(e posições, líberado
por alavancadeslizante. Regulagem de
abertura através de manípulo sob as-
sento. Parte superior do apóia-braço
em poliuietano integral skin. Meca-
nismo com corpo injetado em liga
dealumínio sob pressão e placa supe-
rior em chapa de aço estampada que
garante bomacabamento e alta resis-
tência mecânica. Acabamento eln
pintura eletrostática, realizado por
processo totalmente automatizado em
tintura em pó isenta de metais pesa-
dos,.[westindo-tüalmente a-está:atura

com película de aproximadamente 60
mícrons, com propriedades de resis

tmd R$
1.218,00

R$
19.488,00
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uatalnento antiferruginoso sento de
metais pesados, compostos orgânicos
voláteis ou hidrocarbonetos aromáti
cospolicíclicos e solventes. O novo
conceito dinâmico deste mecanismo.
ou sqa, com ponto de giro deslocado
para frente, muito próximo da borda
anterior do assento(superavançado)
em relação ao eixo de rotação propor-
ciona excepcional conforto para o
movimento relax, uma vez que o usu-
ário não perde o contato dos pés com
o chão,permite a circulação sanguínea
nas pernas do usuário. Este mecanis-
mo possui comandosextremamente

fáceis que permitem que as iegulagens
soam acessadas sem a necessidade de
o usuário levantar-se da poltrona.
Possui alavanca sob o assento, a direi-
ta do usuário, para regulagem de altu-
ra do assento, na mesma alavanca, em
sua extremidade possui manivela te
lescópica para regujagem da tensão
que possibilita adequar o movimento
relax ao biotipo do usuário, aumen-
tando a tensão girando a manivela no
sentido horário e diminuindo no senti-
do anta-horário. Alavanca posicionada
a esquerda do assento desbloqueia o
movimento de inclinação sincronizado
entre encosto e assento deslocando na

proporção 2: 1 respectivamente, este
movimento permite com que o apoio
lombar da poltrona mantenha cantata
com a região lombar do usuário no
Jnovimento de reclinação. Interna
mente ao mecanismo, o movimento
trabalha através de sistemas de engre
nagens sobre duas molas de compres-
são tornando o movimento muito mais

suave. Possui 1 1 posições diferentes
de bloqueio do movimento de reclina
ção, dispõe também de sistema anti-
impacto para o encosto o que impede
o choque do encosto com o usuário ao
desbloquear o mesmo. Alavancas
posicionadas sob o assento, próxima a
região posterior do assento, que pos-
sibilidade inclinar na posição positiva
(para frente) em 4 graus independen
temente à inclinação do encosto,
completando-assim andas as possibili-
dades de dinamismo (movimentos) ao

usuário ao produto. Seu sistema preci-
!g.g!.êgS!!)lamentoa coluna central dá-
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se através de cone morse, o que confe-
re facilidade para montagem ocasos
eventuais de manutenção. Coluna de
regulagem de altura por acionamento

a gáscom grande curso de regulagem
ejn 1 20 mm, fabricada em tubo de aço
de 50 mm.Acabamento cromado.
revestindo totalmente a coluna. Pis-
[ões a gás com diâmetro de 33mm

para melhor guia de apoio sobre a
bucha. Pistão em conformidade com a
norma DIN4550 classe 4, fixados ao

tubo central através de porca rápida. O
movimento de rotaçãoda coluna é
sobre iolamento de esferas tratadas

termicamente garantindo alta resistên-
cia ao desgaste e mínimo atrito suavi-
zando o movimento de rotação. Seu
sistema preciso de acoplamento ao
mecanismo e a base dá-se através de

cone moise, o que confere facilidade
para montagem e casos eventuais de
manutenção. Base com 5 patas, fabri-
cada en] liga de alumínio injetado sob
pressão que garante alta resistência
mecânica. Acabamento de superfície
através de polimento manual realçan-
do o brilho natural do alumínio. Alo
jamento para engate do rodízio no

diâmetro de ll mm dispensando o
usode buchas de fixação. Seu sistema
preciso de acoplamento a coluna cen
trai dá-se atravésde cone morde, o que
confere facilidade para montagem e
casos eventuais demanutenção. Rodí-
zio duplo, com rodas de 65 mm de
diâmetro, eixo vertical em a-
çotreHilado 1010/1020 com diâmetro
de 1 1 mm, dotado de anel elástico eln
aço quepossibilita acoplamento fácil e
seguro à base. Cada roda possui rola-
mento de roletas(duplo rolamento),
substituindo o tradicional eixo hori-

zontal. Com este sistema impedeseo
acumulo de sujeiras que podem apre
sentar travamento das rodas. Com isto

possuifuro central de 31 mm propici-
ando leveza ao design do produto.
Este rodízio possuibanda de rodagem
mórbida em silicose, que pode ser
utilizado em qualquer tipo depiso.
;b4edidas= Arma dcl assento: Mínima:
390mm Máxima: 5 1 0mm; Altura
total:Mínima: 970mnl Máxima:
1190mm; Profundidade do assento:
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Mínima:440/490mm; Largura do as-
sento: Mínima: 485mm: Altura do

espaldar: 570mm. Apresentar para
este item, Juntamente com a proposta,
laudo de conformidade ergonómica do
produto, em acordo com a NR-17 do
Ministério do Trabalho, emitido poi
profissional competente(Médico,
engenheiro de segurança ou ergono-
inista certificado pela ABERGO
Associação Brasileira de Ergonomia),
e a Certificação NBR 1 3962, da
ABNT. Toda cadeira receberá selo de

garantia afixada sob o assento com
código identificador do produto, con-
tendo dados e contado do fabricante

afim de rastreamento para efeito de
garantia e assistência técnica. Deverá
ainda ter afixado selo de conformida
de ABNT. Variação máxima de 5%
nas medidas para mais ou para me
110s.

           
25

Prendedor de papel 32 mm (vulgo
jacaré), corpo de metal, com pintura
epóxi e presilha em aço inoxidável. =' 12  

12

R$
l0,37

R$
124,44

26

Prendedor de papel 41 mm (vulgo
jacaré), corpo de metal, com pintura
epóxi e presillla em aço inoxidável. =' 12  

12

R$
20,35

R$
244,20

27

Prendedor de papel 51 mm (vulgo
jacaré), corpo de metal, com pintura
epóxi e presilha em aço inoxidável. = 12  

12

R$
23,10

R$

28

Quadro Magnético branco, mendindo
200cm(Largura) x 120cm(Altura
pala ser afixado na parede, confeccio-
nado em MDF 9min, sobreposto por
laminado melamínico(Fórmica ou
Peltech), moldurtt em alumínio nas

cores anodizado (Fosco), espessura da

frente, acompanha kit para instalação
e suporte em alumínio para marcador

und

T \ 2 R$
871,93

R$
1.743,87



1.1.1 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e
entidade(s) participante(s).
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e apagados

           
29

Régua Profissional, em aço Inóx,
medindo Imetro 40" - 100cm. nome
ros Gravadosem centímetros e Polo

gadas

und 25   25
R$

58,71
R$

1.467,75

TOTAL R$
66.070,89

ITEM UG QTn
VALORU-
NITARIO

TOTALPOR
ITEM

  1 603 1 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO
MAIOR DO EXERCITO/RJ 6 R$2.137,50 R$12.825,00

2
1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO

MAIOR DO EXERCITO/RJ
5 R$79,90 : R$399,50

3
1 603 1 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
14 R$59,10 R$827,40

4
1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO

MAIORDOEXERCITO/RJ
14 R$86,11 R$ 1 .205,54

5
1 603 1 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ 5 R$82,89 R$414,45

6
1 603 ] 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
5 R$8 1 .03 R$405.15

7
1 603 1 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
5 R$77,73 R$388,65

8
1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
5 R$87,01 R$435,05

9
1 603 1 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIORDOEXERCITO/RJ
5 R$50.87 R$254,35

10
1 603 1 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ 5 R$5 1 ,63 R$258 ,15

  [ 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-
MAIOR DO EXERCITO/RJ 5 R$56.87 R$284,35

12
1 60313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
5 R$48.77 R$243,85

13
1 6031 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
35 R$24,80 R$868,00

14
[60313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIORDOEXERCITO/RJ
20 R$19,50 R$390,00

15
[ 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
400 R$1,2] R$484,00
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16
1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ 16 R$195,20 R$3.123.20

17
[60313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIORDOEXERCITO/RJ
15 R$154,50 R$2.317.50

18
1 603 1 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO

MAIOR DO EXERCITO/RJ i5 R$269,88 R$4.048.20

19
1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
5 R$70,48 R$352.40

2()
1 603 ] 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ 5 R$59,60 R$298.00

21
1 603 1 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ 5 R$77,24 R$386,20

22
1 603 ] 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
5 R$58,70 R$293,50

23
1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
2 R$ 1 .971 .33 R$3.942,66

24
1 603 ] 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO

MAIOR DO EXERCITO/RJ 16 R$ 1 .218.00 R$19.488.00

25
1 603 1 3 ESCOLA DE CMDO E ESTADO

MAIOR DO EXERCITO/RJ
10 R$ 10 ,37 R$103,70

26
[ 603 13 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
10 R$20,35 R$203.50

27
[ 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
10 R$23 ,10 R$231.00

28
1 603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO

MAIOR DO EXERCITO/RJ 2 R$871 ,93 R$ 1 .743 ,86

29
1603 1 3 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-

MAIOR DO EXERCITO/RJ
25 R$58,7] R$ 1 .467,75

TOTAL R$57.574.9 ]

ITEM UG QTn
VALORU-
NITARIO

TOTALPOR
ITEM

  160277-31GRUPODEARTILHARIADE
CAMPANHA(ES)-RJ

3 R$2.137,50 R$6.412.50

2
160277-31GRUPODEARTILHARIADE

CAMPANHA(ES)-RJ
2 R$79,90 R$159,80

3
160277-31GRUPODEARTILHARIADE

CAMPANHA(ES)-RJ
2 R$59,10 R$ 1 1 8,20

4
160277-31GRUPODEARTILHAR]ADE

CAMPANHA(ES)-RJ
2 R$86. 1 1 R$172.22

5
160277 31GRUPODEARTILHARIADE

CAMPANHA(ES)-RJ
2 R$82.89 R$ 165,78

6
160277-31GRUPODEARTILHARIADE

CAMPANHA(ES)-RJ
2 R$8 ] ,03 R$ 162,06

7
160277-31GRUPODEARTILHARIADE

CAMPANHA(ES)-RJ
2 R$77.73 R$155,46

8
160277 31GRUPODEARTILHARIADE

CAMPANHA(ES)-RJ
2 R$87,01 R$174,02

9
160277-31GRUPODEARTILHARIADE

CAMPANHA(ES)-RJ
2 R$50,87 R$101,74

10
160277-31GRUPODEARTILHARIADE

CAMPANHA(ES)-RJ
2 R$51 ,6: R$103,26



1 .1.1. 0 prazo de vigência da contratação é de 65 (sessenta e cinco) dias, contados da

assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, protrogável na forma

do ait. 57, $ 1', da
Lei n' 8.666/93.

1.2. Qualquer divergência que haja entre a descrição de um item no Sistema

Compras Governamentais e neste Termo de Referência, prevalecerá sempre a descrição
Clojtemneste
Termo de Referência para ülns, tanto de apresentação de proposta por parte do proponente
quanto para avenda do produto.

1.3. Será de responsabilidade da contratada a montagem dos os itens 23 e 24
previstos neste Termo de Referência.

1.4. O Pregoerio poderá solicitar da licitante detentora da proposta classificada
provisoriamente em primeiro lugar nos itens 23 e 24 os seguintes documentos:
1 .4.1. Catálogo do licitante ou do fabricante, com as características dos materiais
ofertados, para análise e apreciação técnica, mediante verificação da compatibilidade
com as especificações do Termo de Referência;

1.4.2. Laudos/CertiHlcados emitidos pelo Instituto de Pesquisa e Tecnologia

outro órgão credenciado pelo INMETRO que comprove, para os itens apontados do

Termo deReferência, o atendimento às respectivas normas:
1.4.2.1. ABNT NBR 8095:1983 - Material metálico revestido e não-

revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úinida saturada
Método de ensaio;

ou

&
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12 160277-31GRUPODEARTILHARIADE
CAMPANHA(ES)-RJ

2 R$48.77 R$97,54

14 160277-31GRUPODEARTH,HARIADE
CAMPANHA(ES)-RJ

4 R$19.50 R$78,00

[9 160277-31GRUPODEARTILHARIADE
CAMPANHA(ES)-RJ

l R$70,48 R$70,48

20 160277 31GRUPODEARTILHARIADE
CAMPANHA(ES)-RJ

l R$59,60 R$59,60

2] 160277-31GRUPODEARTILHARIADE
CAMPANHA(ES)-RJ   R$77,24 R$77,24

22 160277-31GRUPODEARTILHARIADE
CAMPANHA(ES)-RJ

] R$58,70 R$58,70

25 160277-31GRUPODEARTILHARIADE
CAMPANHA(ES)-RJ

2 R$10,37 R$20,74

26 160277-31GRUPODEARTILH.\RIADE
CAMPANHA(ES)-RJ

2 R$20,35 R$40,70

27 160277-31GRUPODEARTILHARIADE
CAMPANHA(ES)-RJ

2 R$23,10 R$46,20

TOTAL R$8.387.98



1.4.2.2. ABNT NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da

espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de
ensaio;

1.4.2.3. ABNT NBR 13961:2010 Móveis para escritório Amlários;
1 .4.2.4. ABNT NBR 13962:2006 -- Móveis para escritório Cadeiras;
1.4.2.5. ABNT NBR 13966:2008 -- Móveis para escritório Mesas

Classificação e características físicas dimensionais e requisitos e
métodos de ensaio;

1.4.2.6. ABNT NBR 13967:201 1 Móveis para escritório Sistemas de
Estação de Trabalho Classificação e métodos de ensaio;

1.4.2.7. ABNT NBR 15878:2011 Móveis Assentos para

espectadores Requisitos e métodos de ensaios para a resistência c
a durabilidade;

1.4.2.8. ABNT NBR 16031:2012 Móveis Assentos múltiplos

Requisitos e métodos para resistência e durabilidade;

1.4.3 Laudo de confomudade ergonómica do produto, em acordo com a NR-17 do
Ministério do Trabalho, emitido por profissional competente e/ou certificado pela Associação
Brasileira de Ergonomia -- ABERGO para os itens apontados no Termo de Referência.

1.5 Poderá ser solicitado da licitante detentora das propostas classificadas

provisoriamente em primeiro lugar, amostra dos materiais

1.6 Para esta contratação não haverá aplicação de margem de preferência.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Seção de Emprego da Força TeiTestre (SEFT) é a fiação da Divisão dc
Ensino (DE), da Escola de Comando e Estado Maior do Exército (ECEME), responsável pela
instrução dos Cursos de Comando e Estado Maior (CCEM), Comando e Estado Maior pata
Oficiais de Nações Amigas (CCEM/ONA), Curso de Direção para Engenheiros Militares
(CDEM) e Curso de CheÊla e Estado Maior para Oficiais Médicos (CCEM/Med).

Nesse sentido, entre os dias 27 de setembro e 10 de novembro de 2021 a ECEME, sob

responsabilidade da SOFT e enl coordenação com o Ministério da Defesa (MD), irá conduzir
um exercício militar de planejamento conjunto, envolvendo integrantes da Escola de Guerra

Naval (EGN), Escola dc Comando e Estado Maior da Aeronáutica (ECEMAR), além de
autoridades do Ministério da Defesa (MD), de integrantes do órgão de Direção Geral (ODG),

dos Órgãos de Direção Setorial (ODS), do Órgão de Direção Operacional (ODOp), dos
Comandos Militares de Área (Cmt Mil A) e dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao

Comandante do EB (OADI), em uma atividade que reunirá cerca de 210 militares.

O Exercício retrata a disputa entre dois países, Azul e Vermelho, que lutam por uma

determinada região. Os oficiais alunos colocarão em prática os ensinamentos adquiridos
durante os respectivos cursos, exercendo todas as funções e tarefas, tanto aquelas de um

Egtãdõ=Mãiõí' Cõnjüíítõ; aPaRta dr ÜMaí Fõíçr Componente; sqr este Naval;nríestirnu
Aérea. Sendo assim, a referida atividade gera um grande consumo de itens de escritório,
informática, alimentação, manutenção de instalações, entre outros, pois as atividades de
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ensino demandam adequado suporte

A presente contratação busca otimizai o trabalho administrativo e as atividades de
estudo e pesquisa, a fim de que o exercício possa ser conduzido de forma regular e sem
sobressaltos. Diante disso, faz-se necessária a aquisição dos itens discriminados neste estudo,
permitindo a boa execução das tarefas.

Tal demanda enquadra-se no Objetivo Organizacional Nr 04: Aprimorar a gestão da

ECEME sob a égide da excelência gerencial (DC 4.5-Melhorar o apoio ao ensino).

Nesse contexto, justiHlca-se a necessidade da aquisição dos materiais, visando atender as
demandas citadas acima e garantir o pleno emprego das atividades inerentes ao exercício
AZUVER2021.

3. DESCRIÇÃODASOI,UçÃ0

3.1.A descrição da solução como um todo, conforme evidenciada nos Estudos
Preliminares, abrange a aquisição de material para o AZUVER, que tem por objetivo
realizar o referido exercício na ECEME.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1 Trata-se de aquisição de bens comuns, nos ternos do parágrafo único
Lei l0.520, de 2002.

do art. I', da

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao
recebimento da Nota de Empenho, no seguinte endereço:

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME)
Praça General Tibúrcio, 125 - Praia Vermelha -Urna - Rio de Janeiro/RJ

CEP 22290-270
Tel: (21) 3873-3885

HORAR]ODEENTREGA:
2' a 5" FEIRA - 09:30 ÀS ]1:00 E 14:00 ÀS 16:00

6' FEIRA - 08:00 ÀS 1 1 :30

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a)
responsável pelo acompanhamento e ülscalização do contrato, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especiHlcações constantes neste Teimo de
Referência e na proposta

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

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de lO (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,

sem prquízo da aplicação das penalidades.
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5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante teimo circunstanciado.

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior leão ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos i'esultantes da incorreta execução do contrato. h

6. OBR]GAÇOESDACONTRATANTE

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 confomudade dos bens
recebidos provisoriamente coi-n as especificações constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento denlnitivo;

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
inegularidades 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. efetuat o pagamento à Contratadano 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 cona terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decoiTência de ato da

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

A

7. OBRIGAÇOESDACONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo colho 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 Termo de Referência e seus anexos,

acompanhado da respectiva nota Hlscal, na qual constarão as indicações referentes

a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
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7. 1.2. 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 n'
8.078, de 1990);

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

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com

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

7.1.6 indicar proposto para representa-la durante a execução. do contrato

8. DASUBCONTRATAÇÃO

8. ] Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório

9. DAALTERAÇÃOSUBJETIVA

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.

1() DO CONTROLE E FISCAHZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do att. 67 Lei n' 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.

10.1.1. 0 recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e

setenta e seis mil reais) será conülado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três)
membros, designados pela autoridade competente.

l0.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer inegularidade, ainda

queresultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não

implica eln conesponsabilidade da Administração ou de seus agentes e propostos, de
conformidade com o alt. 70 da Lei n' 8.666, de 1 993.

l0.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem
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como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

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

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para
crédito em banco, agência e conta coerente indicados pelo contratado.

l l .l .l. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o

limite de que trata o inciso ll do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da
Nota Fiscal, nos termos do art. 5', $ 3', da Lei n' 8.666, de 1993.

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

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-linfa ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos

sítios eletrõnicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n' 8.666,
rlp l q1)'4

11.2

11.3

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de inegularidade do '
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 3 1
da Instrução Normativa n' 3, de 26 de abril de 2018.

1 1 .4. Havendo eito 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, deconente 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 ónus para a
Contratante.

1 1.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

] 1.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital

1 1.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada,

será providenciada sua notiülcação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser proiiogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

l:L8- Prgylâlwe ntpenhcu L afiada paganiult(ç íu
Administração deveis realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão
temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de
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contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n' 3, de 26 de abril de 20 1 8.

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessários pala garantir o recebimento de seus créditos.

1 1.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias

à rescisão contratual nos autos do pl'ocesso administrativo coivespondente, assegurada
à contratada a ampla defesa.

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

]0.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse

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

1 1 .12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável

1 1.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n' 123, de 2006, não soüerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, bica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = 1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

l = Índice de cotnpensação ülnanceira = 0,000 16438, assim apurado:

(6/100 ) 1 : 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%] = (TX)

365
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12.DOREAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e ineajustáveis no prazo de um ano contado da data limite

pata a apresentação das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o intenegno de um

ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas
e concluídas após a ocorrência da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno i.iüHimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financehos do último reajuste.

12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última
variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo sela divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocos'er.

1 2.4. Nas aferições finais, o índice utilizado pala reajuste será, obrigatoriai-Rente, o
definitivo.

12.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de .

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de
termo aditivo

1 2.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

13.DAGARANTIADEEXECUÇÃO

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo
justinlcadas:

13.1.1. Trata-se de aquisição de material para pronta entrega, não
necessitando de garantia de execução.

14.DASSANÇÕESADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n' l0.520, de 2002, a
Contratada que:

14.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
deconência da contratação;

14. 1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

14. 1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;

14. 1 .4. comportar-se de modo inidõneo;

14.1 .5. cometer fraude fliscal;
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14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não

acaiTetem prquízos significativos para a Contratante;

14.2.2. multa moratória de 1,0 (um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

]4.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do

contrato, no caso de inexecução total do objeto;

14.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subirem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação

inadimplida;

qu\-iaõ quc' iiclu

14.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União
com o consequente descredenciamento no S]CAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas
colmo infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de
Referência.

14.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contratante pelos prejuízos causados;

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser

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

14.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei n' 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenação deHinítiva por praticar, por meio dolosos, fraude
Hlscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. tenham praticado fitos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de ates ilícitos praticados

14.5- A-aplicaçãcu de qualquecdas penalidades previstasxealizai::se:â em processcl

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-
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se o procedimento previsto na Lei n' 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n' 9.784,
de 1999Llv l ,/ / ./ .

14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou de(!:!zidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados

judicialmente.

14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação

enviada pela autoridade competente.

14.7. Caso o valor da multa não seja suüJciente para cobrir os prquízos causados pela

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

judicialmente, conforme artigo 4 1 9 do Código Civil. .

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

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei n' 12.846, de I' de agosto de 2013,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização - PAR.

14.10. A apulação e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos

da Lei n' 12.846, de ]' de agosto de 20]3, seguirão seu ritt} nonnal na unidade
administrativa.

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

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica,
cona ou sem a participação de agente público.

14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A Collstituição Federal estabelece, no incisa VI do art. 170, a defesa do meio

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental

dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. No art. 225,

destaca-se o dever constitucional do Estado preservar o meio ambiente: "Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qual:idade-decida, impondo:se-ao PodeLPúblico G à =coletividade o

dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações"
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15.2. As contratações públicas sustentáveis constituem instrumentos relevantes de

contribuição para a reorganização da economia com novos paradigmas. Sob tal

perspectiva, as contratações públicas sustentáveis representam 'ãl adequação da

contratação ao que se chama consumo sustentável. Significa pensar a "proposta mais
vantajosa para a administração" levando-se em conta não apenas o menor preço, mas o

custo como um todo, considerando a manutenção da vida no planeta e o bem-estar
social

15.3. Cabe ao governo, estimular unia economia "que resulte em melhoria do bem-

estar humano e equidade social, ao mesmo tempo em que gere valor para a Natureza,
reduzindo significativamente os impactos e riscos sociais e ambientais e a demanda
sobre recursos escassos do ecossistema e da sociedade"

15.4. De acordo com o Art. I' da Instrução Nonnativa N.' Ol-MPOG de 19 Jan
2010, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por

parte dos órgãos e entidades da administração pública federal difeta, autárquica e
fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os

processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-
primas.

15.5. A CONTRATADA deverá atentar-se para as seguintes diretrizes:

15.5.1. que qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado
na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de
poluentes admitidos na Resolução CONAMA n' 382, de 26/12/2006, e legislação

conelata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

15.5.2. que os bens soam constituídos, no todo ou em parte por serviço reciclado,
atómico, biodegradável, confonne ABNT NBR -- 15448-1 E 15448-2;

15.5.3. que soam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação
aos seus similares;

15.5.4. que os bens devem ser preferencialmente, acondicionados em embalagem

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize serviços recicláveis

de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

15.5.5. que sejam respeitadas as Normas Brasileiras NBR publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

15.5.6. que sejam adotadas medidas para evitar o desperdício de água tratada,
conforme instituído no Decreto n' 48.138, de 08 out 2003;

15.5.7. é vedada à Contratada a utilização, na contratação, de produtos preservativos

de madeira quG coMelüam os ]pWedientes -atiras +zilldíano (gaJna-

hexaclorociclohexano)ePentaclorofenol (PCF) e seus sais; e
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15.5.8. que os bens não contenham substâncias perigosas en} inncentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais

como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd),
bifenil-polibromados(PBBs), éteres difenil-polibromados(PBDEs)

Pala o exercício de atividade classificada como potencialmente poluidora ou
utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo ll da IN 031 IBAMA,
03/12/2009, o licitante deverá encaminhar o comprovante de registro ou Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos

Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos
termos do art.17,Incisa 11, da Lei 638/1981 e daIN 031 IBAMA, 03/12/2009, e
legislação conelata.

15.6.1. Caso o fabricante sda dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal,

o licitante deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração

correspondente, sob as penas da lei.

15.6.2. A empresa deverá utilizar somente ]natéria-prima florestal procedente, nos
termos do ait. 1 1 do Decreto n' 5975/2006, de:

15.6.

/5.ó.2./. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentável -- PMFS devidamente aprovado pelo órgão

competente do Sistema Nacional do meio Ambiente - SISNAMA;

/.5.ó.2.2. supressão de vegetação natural, devidamente autorizada pelo
órgão competente do Sistejna Nacional do Meio Ambiente
SISNAMA;

/5.ó.2.3. florestas plantadas;

/5.ó.2.4. outra fonte de biomassa florestal,

especifica do órgão ambiental competente.

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

definidas em nonnas

16

O custo estimado da contratação é de R$ 65.962,89

]6. DOS RECURSOS ORÇAMENTAR]OS

16.1. Declaro que os recursos destinados para a prestação do serviço objeto deste
processo têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçanlentárias.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2021

j.ÇI...ú,.. '(. .t.o, S.~.,K N. S-~p 2'' s3ç- q«.Ü
MAR(EOS PAULO MOURA.Dlçl.IMA--2aq'en

Encarregado do Setor de Material Almoxarifado
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Ato de Aprovação

Aprovo o presente Termo de Referência, tendo em vista que há por parte desta
Organização Militar a necessidade de contratações frequentes e por não ser possível deHlnir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração e os materiais serem
passíveis de interesse por outros órgãos, conforme prescrevem os itens l, [lr e ]V do Art 3'.
do Decreto n' 7.892/2013.

da ECEME
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©
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx - DESMIL

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO - MAIOR DO EXERCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

PREGÃO ELETRÕNICO N.' 16/2021
ANEXOll-

ATADE REGISTRODEPREÇOSN.'

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com sede na Praça General Tibúrcio, 125 - Praia
Vermelha -- Urca. na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n' 09.688.074/0001-
37, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Cardos Nunes Pacheco Neto, Ordenador de
Despesas da ECEME, nomeado pela Portaria n' 50 -- SALC/FISC ADM/DA/ECEME de 03 de .
Dezembro de 2020, publicada no Diário Oficial 04 de Dezembro de 2020, inscrito(a) no CPF sob o n'
077.1 33.977-1 0, portador(a) da Carteira de Identidade n' 01 1 479234-4, considerando o julgamento da
licitação na modalidade de pregão, na forma eletrõnica, para REGISTRO DE PREÇO.S.n' .=..-./200...
publicada no ...... de ...../...../20....., processo administrativo n.' 64498.007854/2021-98, 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), atenden.do. as. condições
previstas no e'dital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n' 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.' 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:

l DOOBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
material de expediente, especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo l do edital
de Pregão n' 16/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

Item Objeto Unidade Quantidade Valor Un

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta
como anexo a esta Ata.

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

3.1. O órgão gerenciador será a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército

3.2. São órgã istro ue preços

3.2.7.160277 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ES)-RJ

CâmaraNacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União

Ata de Registro de Preços - modelo -- pregão compras
Atualização: Dezembro/2019



4. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

5. VALIDADE DAATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) momento
da assinatura, não podendo ser prorrogada.

6 REVISAOECANCELAMENTO

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

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

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

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

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

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

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

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

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

6.7 O registro do fornecedor será cancelado quando

6.7.1 descumprir as condições da ata de registro de preços

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
efesaS
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6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor

7 DAS PENALIDADES

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

7.1.1.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, $1' do Decreto n'
l0.024/19.

7.2. E da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5', inciso X, do Decreto n'
7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações
dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da
penalidade (art. 6', Parágrafo único, do Decreto n' 7.892/201 3).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gel,enciador qualquer das
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n' 7.892/2013, dada a necessidade de instauração
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕESGERAIS

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

8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que trata o $ 1' do art. 65 da Lei n' 8.666/93, nos termos do art.
12, $1 ' do Decreto n' 7892/13.

A

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantés
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 1 1 , $4' do Decreto n. 7.892,
de 2014

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 e encaminhada cópia aos demais
órgãos participantes.

Locale data
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx - DESMIL

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO - MAIOR DO EXERCITO
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO

ANEXOlll Minuta TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N'

QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO,

POR INTERMEDIO DO (A)

E ' A

EMPRESA

A União, por intermédio da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, com sede na Praça
General Tibúrcio. 1 25 - Praia Vermelha -- Urca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob
o n' 09.688.074/0001 -37, neste ato representado pelo Tenente-Coronel Carlos Nunes Pacheco Neto,
nomeado(a) pela Portaria n' 50 -- SALC/FISC ADM/DA/ECEME de 03 de Dezembro de 2020,
publicada no Diário Oficial 04 de Dezembro de 2020, inscrito(a) no CPF sob o n' 077.133.977-10,
portador(a) da Carteira de Identidade n' 011479234-4 , doravante denominada CONTRATANTE, e
o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n' .......................-...., sediado(a) na

em............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ................-...., portador(a) da Carteira de Identidade n'
expedida pela(o) .............-...., e CPF n' .................... ...., tendo em vista o que consta no Processo n'
64498.007854/2021-98 e em observância às disposições da Lel n' 8.666, de 21 de junho de 1993, da
Lei n' l0.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n' 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor,
do Decreto Do 7.892, de 23 de jade/ro de 2073, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregão n' 16/2021, por Sistema de Registro de Preços n'.../2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.

l.CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO

1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de expediente
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

conforme

1 .2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
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DEMEDIDA QUANTIDADE VALOR

  l        
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2.CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNCIA

2.1 . O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com
inícionadatade.. entrem /. . rrogávelna
forma do art. 57, $1', da Lei n' 8.666, de 1 993.

3.CLÁUSULATERCEIRA- PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ .)

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 . As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021 , na classificação abaixo:

Gestão/Unidade

Fonte

Programa de Trabalho

Elemento de Despesa

PI

5.CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.

6.CLÁUSULASEXTA-REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

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

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital.

9.CLAÚSULA NONA-FISCALIZAÇÃO

9.1 . A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anex'] dn Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.

12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA RESCISÃO

1 2.1 . O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1 .1 . por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos l a Xll
e XVll do art. 78 da Lei n' 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
ao Edital;

12.1 .2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei n' 8.666, de 1 993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n' 8.666, de 1 993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos
conforme o caso:

12.4.1 . Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos

1 2.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos

12.4.3. Indenizações e multas

13.CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA VEDAÇÕES EPERMISSõES

13.1. E vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei

sob alegação de

13.1.1. E permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para
qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrução Normativa SEBES/ME n' 53, de 8 de Julho de 2020.

13.1 .2. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de

a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público,
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.1 .3. A crédito a ser pago à cesslonária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de .Institutos tais como os da
conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n' 5, de 2017, caso
aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n' 8.666, de
1993

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
exceder o limite de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

poderão
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15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

1 5.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n' 8.666. de 1993, na Lei n' l0.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e,subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n' 8.078,

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbira à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n' 8.666, de 1 993.

17.CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO

17.1. E eleito o Foroda ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de
Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, $2' da Lei n'
8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

de 20...

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS
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