
  

 
 
 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 
Processo Administrativo n°23125.011593/2020-50 

 
 
 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal do 
Amapá - UNIFAP, por meio da Comissão Permanente de Licitações - CPL, sediada a Rodovia 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02 – Jardim Marco Zero, realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote, nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do 
Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução 
Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 
de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

 
 

Data da sessão: 25/11/2020 
Horário: 09:00 (horário de Brasília) 

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

 

1. DO OBEJTO 
 

1.1.           A contratação de empresa especializada na Execução de Serviços de Infraestrutura 

de Redes com fornecimento de materiais e mão de obra, para prover o Núcleo de Tecnologia 

da Informação -NTI/UNIFAP de Serviços de infraestrutura de rede de dados, já inclusos nos 

serviços mão de obra e todos os materiais necessários para atender as diversas unidades da 

UNIFAP na capital e interior, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 
 

1.2.           A licitação será composta por 34 (trinta e quatro) itens conforme tabela constante 

abaixo e no Termo de Referência, portanto, além dos objetos o licitante deverá agregar o seu 

valor de lance e levando em consideração os valores da instalação/mão de obra. 
 
 
 

Comissão Permanente de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as 

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

 
 

2.  DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

2.1. Após a regular publicação não houve órgãos participantes. 
 

 3.   DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


  

 
 
 

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

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

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 
 

3.4.           É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe 

zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 
 

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

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

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

se tornem desatualizados. 
 

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

no momento da habilitação.  

 
 
 

3.   DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 

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

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

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

SEGES/MP nº 3, de 2018. 
 
 
 

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

3.2.           Em virtude do valor ser acima de R$ 80.000 (oitenta mil reais) não será concedido 

tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades 

cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

3.3.           Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

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

forma da legislação vigente; 
 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 

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

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

de dissolução ou liquidação; 
 

3.3.6.        entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
3.3.7.        Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

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

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f


  

 
 
 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 
42 a 49;  

 
3.4.1.1.     O licitante não terá tratamento favorecido nos moldes do item 4.2. 

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

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 

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

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

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

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

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

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

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

do art. 5º da Constituição Federal; 
 

3.4.7.        que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 

3.4.8.        que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir 

dos critérios de preferência. 
 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4.   DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

4.1.           O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase 

de recebimento de propostas. 
 

4.2.           O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 

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

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

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

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

apresentadas. 
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 
 

4.5.1.        Valor total do lote: 
 

4.5.2.        M arca; 

4.5.3.        Fabricante; 
 

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

especificação do Termo de Referência e Anexo A. 
 

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



  

 
 
 

4.7.           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. 
 

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

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

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

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

data de sua apresentação. 
 

4.10.         O  licitante  deverá  declarar,  para  o lote,  em  campo  próprio  do  sistema 

COMPRASNET, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios 

de margem de preferência indicados no Termo de Referência. 
 

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

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão 

nº 1455/2018 -TCU - Plenário); 
 

4.11.1.      O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

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

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

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

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

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

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

5.2.             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. 
 

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 

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

estas participarão da fase de lances. 
 

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

os licitantes. 

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

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

consignado no registro. 
 

5.5.1.        O lance deverá ser ofertado por lote. 
 

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

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 



  

 
 
 

5.7.           O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 
 

5.8.           O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 

pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 

5.9.           Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão 

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 
 

5.9.1.Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema. 
 

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 
 

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

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

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

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

5.13.         Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 
 

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

seus anexos. 
 

5.15.         A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

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

período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 

5.16.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 

efeito de ordenação das propostas. 
 

5.17.         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 arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

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

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

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

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

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

tanto. 
 

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

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

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

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



  

 
 
 

5.21.         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. 
 

5.22.         Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 
 

5.23.         Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos 

licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 
 

5.24.         Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 

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

fornecidos: 
 

5.24.1.      por empresas brasileiras; 
 

5.24.2.      por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 
 

5.24.3.      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. 
 

5.25.         Persistindo  o  empate  entre  propostas,  será  aplicado  o  sorteio  como  critério  de 

desempate. 
 

5.26.         Apurada  a  proposta  final  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, 

observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas neste Edital. 
 

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

demais licitantes. 
 

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

proposta. 
 

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

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

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

5.29.1.      Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos 

da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 

pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 

2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes 

empresas na mesma situação. 

5.29.2.      Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, 

de 2 de agosto de 2011, não se aplicará o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 

2010. 
 

5.30.         Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço 

não tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as 

propostas de produtos manufaturados nacionais que estão enquadradas dentro da referida 

margem, para fins de aceitação pelo Pregoeiro. 
 

5.30.1.      Nesta  situação,  a  proposta  beneficiada  pela  aplicação  da  margem  de 

preferência tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar. 



  

 
 
 

 

6.       DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo 

fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 

6.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 

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

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

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

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

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

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

remuneração. 
 

6.4.           O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena 

de não aceitação da proposta. 
 
 
 

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 

6.4.1.1.       O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o  prazo 

estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
 

6.4.2.        Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto 

a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 

subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente 

amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 8 

(oito) dias úteis contados da solicitação. 
 

6.4.2.1.        Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 

facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

6.4.2.2.        Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem 

no sistema. 
 

6.4.2.3.      Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de 

aceitabilidade, conforme  especificado no  Edital,  Termo  de  Referência e  seus 

Anexos. 
 

6.4.2.4.        No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, 

sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
 



  

 
 
 

6.4.2.5.        Se  a(s)  amostra(s)  apresentada(s)  pelo  primeiro  classificado  não 

for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance 

ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) 

e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações 

constantes no Termo de Referência. 
 

6.4.2.6.        Os  exemplares  colocados  à  disposição  da  Administração  serão 

tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe 

técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 
 

6.4.2.7.        Após  a  divulgação  do  resultado  final  da  licitação,  as  amostras 

entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 60 (sessenta) dias, 

após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a 

ressarcimento. 
 

6.4.2.8.         Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 

impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for 

o caso. 
 

6.5.            Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da 

margem de preferência, o Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio 

eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal no endereço constante no instrumento 

convocatório. 
 

6.6.            O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não 

atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não 

poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 

6.6.1.        Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas 
 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 
 

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

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

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

6.9.1.        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. 
 

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

pelos demais licitantes. 
 

6.10.         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 ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 

se for o caso. 
 

6.11.         Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua 

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 
7.       DA HABILITAÇÃO 

 



  

 
 
 

7.1. 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: 
 

7.1.1.        SICAF; 
 

7.1.2.        Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

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

7.1.3.       Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

7.1.4.        Lista de Inidôneos   e o  Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

 
7.1.5.        A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 

as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 
 

7.1.5.1.     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. 
 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
 

7.1.5.3.     O  licitante será  convocado para  manifestação previamente à  sua 

desclassificação. 
 

7.1.6.        Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

7.1.7.        No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

 
7.2. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à 

qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 

12, 13, 14, 15 e 16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
7.2.1.O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 
recebimento das propostas; 

 
7.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 
 

7.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do sítio 

oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 4 (quatro) horas, documento válido que comprove o 

atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


  

 
 
 

7.4.1.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 

7.5. Os  licitantes  que  não  estiverem  cadastrados  no  Sistema  de  Cadastro  Unificado  de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SEGES/MP nº  3,  de  2018,  deverão  apresentar  a  seguinte  documentação relativa  à 

Habilitação  Jurídica  e  à  Regularidade Fiscal e  trabalhista,  bem  como  a  Qualificação 

Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante. 
 

7.6. Habilitação jurídica: 
 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 
 

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

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

filial ou agência; 
 

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

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

seus administradores; 
 

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

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

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

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

7.6.7.        No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP- 

P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 

2012. 
 

7.6.8.        No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, 

que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

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

decreto de autorização; 
 

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

da consolidação respectiva; 
 

7.7.           Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

7.7.1.        prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 

7.7.2.        prova   de   regularidade  fiscal   perante   a   Fazenda   Nacional,   mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

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

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


  

 
 
 

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

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 

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

Fazenda Nacional. 
 

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

7.7.4.        prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

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

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

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

7.7.5.        prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio 

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

contratual; 
 

7.7.6.         prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

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

7.7.7.        caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

7.7.8.        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 inabilitação. 
 

7.8.           Qualificação Econômico-Financeira. 
 

7.8.1.        certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 
 

7.8.2.        balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 
 

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

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

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

Decreto nº 8.538, de 2015); 

7.8.2.2.        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; 
 

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

social/estatuto social. 
 

7.8.2.4.      Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 

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

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

7.8.3.        A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

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

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



  

 
 
 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

 

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

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

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

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

cento) do valor estimado da contratação ou do lote pertinente. 
 
 
 

8.9. Qualificação Técnica 
 

 

7.8.5.        As empresas, cadastradas ou não no SICAF, relativamente ao lote, deverão 

comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de: 
 

8.9.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o lote pertinente, 

por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado. 
 

8.9.3. Prova de atendimento aos requisitos estabelecidos no presente instrumento, bem 

como no Termo de referencia e seus anexos, conforme o Art. 30, II da Lei 8.666/93 

7.10.       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. 

7.11.         Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 

ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema 

(upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. 

Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será 

aceito o envio da documentação através de e-mail cpl@unifap.br. 

7.11.1.       Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de requisitos 

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

à integridade do documento digital. 

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

aqueles legalmente permitidos. 
 

7.11.3.      Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

mailto:cpl@unifap.br


  

 
 
 

7.11.4.      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. 
 

7.12. 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. 
 

7.12.1.      A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 
 

7.13.         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. 
 

7.14.         A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

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

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

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

com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 
 

7.15.         Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o 

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

da mesma. 
 

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

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

Edital. 
 

. 
 

7.17.         O licitante provisoriamente vencedor do lote único, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 
 

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

será declarado vencedor. 

8.       DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

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

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

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

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
 

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

para fins de pagamento. 
 

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

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

caso. 
 

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

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



  

 
 
 

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

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

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

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

por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 

8.4 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. 

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

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

proposta de outro licitante. 

 

10      DOS RECURSOS 
 

10.1          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. 
 

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

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

fundamentadamente. 
 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 

10.2.2       A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 
 

10.2.3       Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

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

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

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

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 
 

10.3          O   acolhimento   do   recurso   invalida   tão   somente   os   atos   insuscetíveis   de 

aproveitamento. 

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

endereço constante neste Edital. 

 

11      DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

11.1          A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

11.1.1       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. 
 

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

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

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
 



  

 
 
 

11.2          Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 
 

11.2.1       A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 

11.2.2       A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 

12      DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

12.1          O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

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

decisão dos recursos apresentados. 
 

12.2          Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 
 

13      DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
 

13.1 Será  exigida a  prestação de  garantia na  presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência. 

 

14      DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

14.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, 

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

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

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

14.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

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

assinatura,  mediante  correspondência postal  com  aviso  de  recebimento  (AR)  ou  meio 

eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de 

seu recebimento.14.3 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. 
 

14.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro do lote único e seus respectivos itens constantes no Termo de Referência, com a 

indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 
 

14.4.1  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. 3º da 

Lei nº 8.666, de 1993; 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 

15.1.       Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 



  

 
 
 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (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. 

 

15.2.1.      Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 

 

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

 
15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 
 
 

15.3.1.      referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2.      a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

15.3.3.      a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme 

previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

 
15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de  participação em  licitação, no  âmbito do  órgão  ou 
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia 
ao CADIN. 

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

 

15.5.2.      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. 

 

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

 
 
 

16.     DO REAJUSTE 
 
 

16.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital. 

 



  

 
 
 

17.     DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

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

 

18.     DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

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

 

19.     DO PAGAMENTO 
 
 

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

a este Edital. 

 

20.     DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

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

licitante/adjudicatário que: 
 

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

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 

20.1.2.      apresentar documentação falsa; 
20.1.3.      deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 
20.1.4.      ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
20.1.5.      não mantiver a proposta; 

 
20.1.6.      cometer fraude fiscal; 

 
20.1.7.      comportar-se de modo inidôneo; 

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

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

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

lances. 

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

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

seguintes sanções: 

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

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

20.3.2.      Multa será conforme os parâmetros estabelecidos no edital no item 15 do 

Termo de Referência; 

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

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

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

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

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

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

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

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

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

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

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



  

 
 
 

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

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 

autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 

eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR. 

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

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei 

nº12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

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

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 

ou sem a participação de agente público. 

20.9. 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. 

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

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

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

nº 9.784, de 1999. 

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

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

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

20.12.     As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

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

de Referência. 

 

21.     DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 

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

ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 

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

do certame em relação ao licitante melhor classificado. 
 

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

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

apresentada durante a fase competitiva. 
 

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

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

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213. 

 
 
 

22.     DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

22.1.         Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
 

22.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl@unifap.br, ou 

por petição dirigida ou protocolada no endereço Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 02, 

Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68903-419, Macapá-AP, na Comissão Permanente de Licitação 

CPL. 
 

22.3.         Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 

mailto:cpl@unifap.br


  

 
 
 

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

certame. 
 

22.5.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

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

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

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

certame. 
 

22.7.         As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 

entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 
23.     DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

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

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

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

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

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
 

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

observarão o horário de Brasília – DF. 
 

23.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 

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

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

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 
 

23.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

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

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 

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

23.8. As  normas  disciplinadoras da  licitação  serão  sempre  interpretadas em  favor  da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 

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

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

23.10.     Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 
 

23.11.     O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 
 

23.12.     Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 



  

 
 
 

23.13.     O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.unifap.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rodovia Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, Km 02, Bairro Jardim Marco Zero, CEP: 68903-419, Macapá-AP, na Comissão 

Permanente de Licitação-CPL, nos dias úteis, no horário das 08h00 às 11h00, mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 
 

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

23.14.1.     ANEXO I - Termo de Referência 
 

23.14.2.    ANEXO II- Especificações Técnicas 
 

23.14.3.    ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços, se for o caso. 
 
 
 
 

Macapá-AP, 14 de Setembro de 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unifap.br/


  

 
 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP  
PREGÃO Nº  10/2020 

Processo Administrativo n°23125.011593/2020-50 

1.  DO OBJETO 

1.1.  A contratação de empresa especializada na Execução de Serviços de Infraestrutura de Redes 

com fornecimento de materiais e mão de obra, para prover o Núcleo de Tecnologia da Informação 

-NTI/UNIFAP de Serviços de infraestrutura de rede de dados, já inclusos nos serviços mão de 

obra e todos os materiais necessários para atender as diversas unidades da UNIFAP na capital e 

interior, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
CAT 
MAT 

UN
D 

REQ. 
MIN. 

REQ. 
MAX 

QNT 
TOTA

L 

VALOR 
MAX. 

ACEITÁV
EL 

UNITÁRI
O 

VALOR 
MAX. 

ACEITÁVEL 
TOTAL 

INFRAESTRUTURA DE REDES E TELECOMUNICAÇÕES 

01 

Lançamento com 

fornecimento de cabo 

UTP CAT 6 

13692 M 
1.00

0 
50.000 50.000 R$ 9,48 

R$ 

474.000,00 

02 

Conectorização de 

cabo UTP em 

tomadas RJ45 fêmea 

CAT6 com 

fornecimento e 

certificação do ponto 

UTP 

13692 PT 500 6.000 6.000 R$ 94,50 
R$ 

567.000,00 

03 

Patch Cable CAT6 

1M para manobra 

dentro do rack na cor 

azul ou vermelho 

13692 
UN

D 

1.00

0 
10.000 10.000 R$ 89,25 

R$ 

892.500,00 

04 

Instalação e 

fornecimento de 

organizador de cabos 

horizontal 

13692 
UN

D 
50 200 200 

R$ 

367,50 

R$ 

73.500,00 

05 

Instalação com 

fornecimento de rack 

em parede de 8U 

com acessórios 

13692 
UN

D 
10 40 40 

R$ 

1.575,00 

R$ 

63.000,00 

06 

Instalação com 

fornecimento de rack 

em parede de 12U 

com acessórios 

13692 
UN

D 
10 50 50 

R$ 

2.625,00 

R$ 

131.250,00 

07 Instalação com 13692 PÇ 100 1.200 1.200 R$ R$ 



  

 
 
 

fornecimento de 

eletrocalha 50X50 

com acessórios 

787,50 945.000,00 

08 

Instalação com 

fornecimento de 

eletrocalha 50X100 

com acessórios 

13692 PÇ 100 600 600 
R$ 

997,50 

R$ 

598.500,00 

09 

Instalação com 

fornecimento de tubo 

em PVC ¾″ com 

acessórios 

13692 PÇ 100 600 600 
R$ 

115,50 

R$ 

69.300,00 

10 

Instalação com 

fornecimento de tubo 

em PVC 1″ com 

acessórios 

13692 PÇ 100 1.200 1.200 
R$ 

141,75 

R$ 

170.100,00 

11 

Instalação com 

fornecimento de tubo 

em PVC 2″ com 

acessórios 

13692 PÇ 100 1.000 1.000 
R$ 

162,75 

R$ 

162.750,00 

12 

Instalação com 

fornecimento de 

caixa condulete 1″ 

com tampa para 2 

saídas RJ45 e 

acessórios 

13692 PÇ 500 6.000 6.000 R$ 51,77 
R$ 

310.620,00 

13 

Instalação de caixa 

de passagem 

sobrepor metálica 

10X10 

13692 PÇ 10 100 100 R$ 74,97 R$ 7.497,00 

14 

Instalação de caixa 

de passagem 

sobrepor metálica 

20X20 

13692 PÇ 10 100 100 R$ 94,86 R$ 9.486,00  

15 

Emenda por fusão 

em fibra óptica SM 

com emissão de 

relatório com OTDR 

13692 PÇ 100 1.200 1.200 
R$ 

118,13 

R$ 

141.756,00 

16 

Instalação com 

fornecimento de 

caixa de emendas de 

FO aérea de 24 

fibras 

13692 CX 5 30 30 
R$ 

945,00 

R$ 

28.350,00 

17 

Instalação com 

fornecimento de 

caixa de emendas de 

FO aérea de 48 

fibras 

13692 CX 5 20 20 
R$ 

1.365,00 

R$ 

27.300,00 

18 

Instalação com 

fornecimento de DIO 

(s/ fusões) de 6 FO 

com acessórios 

13692 
UN

D 
5 30 30 

R$ 

2.047,50 

R$ 

61.425,00 



  

 
 
 

19 

Instalação com 

fornecimento de DIO 

(s/ fusões) de 12 FO 

com acessórios 

13692 
UN

D 
5 20 20 

R$ 

2.730,00 

R$ 

54.600,00 

20 

Instalação com 

fornecimento de DIO 

(s/ fusões) de 24 FO 

com acessórios 

13692 
UN

D 
1 15 15 

R$ 

3.255,00 

R$ 

48.825,00 

21 

Instalação com 

fornecimento de DIO 

(s/ fusões) de 48 FO 

com acessórios 

13692 
UN

D 
1 5 5 

R$ 

4.515,00 

R$ 

22.575,00 

22 

Instalação com 

fornecimento de 

ferragem de 

sustentação ou 

ancoragem de 

cordoalha em 

posteamento 

existente 

13692 CJ 10 100 100 
R$ 

194,25 

R$ 

19.425,00 

23 

Lançamento com 

fornecimento de cabo 

com 6 fibras SM 

CFOA-AS em 

estrutura aérea 

13692 M 500 5.000 5.000 R$ 24,99 
R$ 

124.950,00 

24 

Lançamento com 

fornecimento de cabo 

com 12 fibras SM 

CFOA-AS em 

estrutura aérea 

13692 M 500 4.000 4.000 R$ 32,13 
R$ 

128.520,00 

25 

Lançamento com 

fornecimento de cabo 

com 24 fibras SM 

CFOA-AS em 

estrutura aérea 

13692 M 500 2.000 2.000 R$ 35,70 
R$ 

71.400,00 

26 

Lançamento com 

fornecimento de cabo 

com 48 fibras SM 

CFOA-AS em 

estrutura aérea 

13692 M 100 1.500 1.500 R$ 42,53 
R$ 

63.795,00 

27 

Régua de 

alimentação com 8 

tomadas de 20A e 

disjuntor de proteção 

para rack padrão 19" 

13692 
UN

D 
10 100 100 

R$ 

239,40 

R$ 

23.940,00 

28 

Desmobilização / 

remoção de 

estruturas lógicas e 

elétricas antigas e/ou 

existentes 

13692 VB 10 100 100 
R$ 

5.040,00 

R$ 

504.000,00 

29 Fixação de rádio 13692 UN 50 250 250 R$ R$ 



  

 
 
 

indoor / outdoor D 997,50 249.375,00 

30 

Instalação com 

fornecimento de 

patch panel de 24 

portas CAT.6 

13692 
UN

D 
10 100 100 

R$ 

1.837,50 

R$ 

183.750,00 

31 

Instalação com 

fornecimento de 

patch panel de 48 

portas CAT.6 

13692 
UN

D 
10 200 200 

R$ 

3.097,50 

R$ 

619.500,00 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

32 

Lançamento com 

fornecimento de cabo 

elétrico 2,5MM 

21687 M 500 5.000 5.000 R$ 9,45 
R$ 

47.250,00 

33 

Instalação de ponto 

elétrico com tomada 

2P+T 20A e espelho 

21687 PT 50 250 250 
R$ 

472,50 

R$ 

118.125,00 

34 

Instalação com 

fornecimento de 

caixa condulete com 

tampa cega 

21687 PT 50 250 250 R$ 78,76 
R$ 

19.690,00 

 

1.2.  O principal objetivo da licitação é viabilizar a contratação de empresa especializada na execução 

de serviços de infraestrutura de rede computacional para dar continuidade e otimizar a realização 

das ações elencadas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI 2016/2020 inerentes 

às missões da Divisão de Redes e Infraestrutura do NTI, unidade responsável por manter toda 

infraestrutura da rede de comunicação de dados da UNIFAP. 

1.3.  Para todos serviços que tem como pré-requisito o fornecimento de material para execução do 

mesmo, deverá ser apresentado em sua proposta comercial a marca e modelo do material 

oferecido, com a exceção dos itens 15, 28 e 29. 

1.4.  Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima. 

1.5.  A presente contratação adotará o tipo de licitação MENOR PREÇO POR LOTE, que se constituirá 

no critério de seleção da proposta mais vantajosa, utilizado para compras e serviços de modo 

geral e para contratação de bens e serviços de informática. Esse agrupamento não só reduzirá 

consideravelmente os riscos de execução como também permitirá propostas mais consistentes e 

econômicas por parte dos licitantes, reduzindo os custos a serem apresentados. Ainda, essa 

associação de serviços permitirá uma melhor seleção de empresas, pois as licitantes deverão 

atender todas as capacidades e competências estabelecidas no Edital e Anexos para a efetiva 

participação no certame, evitando assim que empresas, sem a necessária qualificação, interfiram 

num processo cujo objetivo é a seleção de uma empresa realmente capaz de atender as 

necessidades da instituição com eficiência e economicidade. 

1.6.  O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das 

partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993. 

2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1.  Considerando a necessidade do NTI/UNIFAP em continuar provendo os serviços inerentes à 

necessidade acima referenciada para toda comunidade universitária, incluídas nesta as unidades 

do interior, bem como as orientações da instrução normativa 04/2014-STI/MP, planejou-se a 



  

 
 
 

contratação dos serviços, objeto da licitação, que visam manter condições adequadas para 

realizar as ações no sentido de aprimorar a qualidade dos serviços de TI através de constante 

monitoramento da infraestrutura de rede da UNIFAP, identificando falhas, propondo ajustes e 

planejando ações de caráter preventivo e corretivo. 

3.  ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

3.1.  Todos os serviços devem ser executados de acordo com as normas técnicas: 

3.1.1.  NBR 14565 – Procedimentos básicos para elaboração de projetos de cabeamento 

de telecomunicações para rede interna estruturada; 

3.1.2.  ANSI/EIA/TIA 568-C – (C1, C2 e C3), a partir de AGO/2009 substituiu o 

ANSI/EIA/TIA568-B, e todos os boletins técnicos – atendimento cat5e e 6; 

3.1.3.  ANSI/EIA/TIA 569 – Norma de construção comercial para espaços e percursos para 

sistemas de telecomunicações; 

3.1.4.  ANSI/EIA/TIA 606 – Norma para manutenção de registros e informações para 

sistema de telecomunicações; 

3.1.5.  ANSI/EIA/TIA 607 – Requisitos de aterramento e ligação ao terra para sistemas de 

telecomunicações; 

3.1.6.  ABNT – NBR 5419 – Aterramento; 

3.1.7.  NBR 14160 – Especificação de cabo óptico dielétrico auto-sustentado; 

3.1.8.  NBR 14104 – Procedimento de amostragem e inspeção em fábrica de cabos e 

Cordões ópticos; 

3.1.9.  NBR 13975 – Método de ensaio para determinação da força de extração do 

revestimento das fibras ópticas; 

3.1.10.  NBR 14706 – Cabos ópticos, fios e cabos telefônicos – Determinação do 

coeficiente de absorção de ultravioleta – Método de ensaio; 

3.1.11.  NBR 9148 – Cabos ópticos e fios e cabos telefônicos – Ensaio de envelhecimento 

acelerado – Método de ensaio; 

3.1.12.  NBR410 – Instalações elétricas de baixa tensão; 

3.1.13.  NBR 14136 – Padronização de Plugues e Tomadas no mercado brasileiro. 

3.1.14.  Documentos normativos internacionais; 

3.1.15.  Resolução 242 de 30/11/2000 da ANATEL;  

3.1.16.  Especificações constantes no Edital e seus anexos; 

3.1.17.  Orientações da CONTRATANTE através da Divisão de Redes e Infraestrutura – 

DRINF.  

3.2. ITEM 01 - LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO UTP CAT 6  

3.2.1.  O serviço trata-se da acomodação de cabeamento no padrão CAT6 (Cabo fornecido 

pela CONTRATADA) em infraestrutura existente, contemplando as sobras no rack 

de telecomunicações para futura conectorização em patch panel e sobras para 

conectorização em tomada fêmea RJ45 Cat6. 

3.2.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no item 

01 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 



  

 
 
 

3.3.  ITEM 02 - CONECTORIZAÇÃO DE CABO UTP EM TOMADAS RJ45 FÊMEA CAT6 COM 

FORNECIMENTO E CERTIFICAÇÃO DO PONTO UTP 

3.3.1.  O serviço contempla a conectorização de tomada fêmea categoria 6 (Tomada RJ-

45 fêmea e acessórios serão fornecidos pela CONTRATADA). Este item contempla 

a conectorização tanto nas tomadas nos ambientes (caixas conduletes) como dentro 

dos racks nos patch panel descarregado. 

3.3.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no item 

02 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.4.  ITEM 03 - PATCH CABLE CAT6 1,5MT PARA MANOBRA DENTRO DO RACK NA COR AZUL 

OU VERMELHO 

3.4.1.  O serviço contempla na instalação de Patch Cable Cat.6 (fornecido pela 

CONTRATADA) para manobra dentro do Rack.  

3.4.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no item 

03 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.5.  ITEM 04 - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL 

3.5.1.  O serviço contempla a fixação de organizador de cabos em rack (com o 

fornecimento do organizador de cabos e demais itens necessários para sua fixação 

por parte da CONTRATADA).  

3.5.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no item 

04 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.6.  ITEM 05 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RACK EM PAREDE DE 8U C/ 

ACESSÓRIOS 

3.6.1.  O serviço contempla a fixação de Rack 8U (fornecido pela CONTRATADA) em 

parede, devendo ser fornecido pela CONTRATADA também todos os acessórios 

necessários para a fixação. Também vislumbra a fixação de patch panels 

(fornecidos pela CONTRATADA), organização de cabos no interior do rack 

(utilizando tiras de velcro, fornecido pela CONTRATADA). 

3.6.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no item 

05 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.7.  ITEM 06 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE RACK EM PAREDE DE 12U C/ 

ACESSÓRIOS 

3.7.1.  O serviço contempla a fixação de Rack 12U (fornecido pela CONTRATADA) em 

parede, devendo ser fornecido pela CONTRATADA também todos os acessórios 

necessários para a fixação. Também vislumbra a fixação de patch panels (ambos 

fornecidos pela CONTRATADA), organização de cabos no interior do rack 

(utilizando tiras de velcro, fornecido pela CONTRATADA). 

3.7.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no item 

05 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.8.  ITEM 07 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ELETROCALHA 50X50 C/ ACESSÓRIOS 

3.8.1.  Os serviços contemplam o fornecimento e instalação de eletrocalhas de 50x50. 

Inclui o fornecimento de todos os acessórios (curvas 90° horizontal e vertical externa 

e interna, junção, suspensão vertical, abraçadeiras, chumbador, parafusos, barra 

rosqueada, “T”’s, reduções, tampas, cruzeta e cotovelo) por parte da 

CONTRATADA. 



  

 
 
 

3.8.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no item 

06 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.9.  ITEM 08 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE ELETROCALHA 50X100 C/ 

ACESSÓRIOS 

3.9.1.  Os serviços contemplam o fornecimento e instalação de eletrocalhas de 50x100. 

Inclui o fornecimento de todos os acessórios (curvas 90° horizontal e vertical externa 

e interna, junção, suspensão vertical, abraçadeiras, chumbador, parafusos, barra 

rosqueada, “T”’s, reduções, tampas, cruzeta e cotovelo) por parte da 

CONTRATADA. 

3.9.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no item 

06 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.10.  ITEM 09 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC 3/4″ C/ 

ACESSÓRIOS 

3.10.1.  Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de 

tubos de PVC de ¾″ de forma aparente, bem como o fornecimento de acessório 

(luvas, curvas, abraçadeiras, acoplamento, adaptador, bucha) por parte da 

contratada. 

3.10.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 07 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.11.  ITEM 10 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC 1″ C/ 

ACESSÓRIOS 

3.11.1.  Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de 

tubos de PVC de 1″ de forma aparente, bem como o fornecimento de acessório 

(luvas, curvas, abraçadeiras, acoplamento, adaptador, bucha) por parte da 

contratada. 

3.11.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 07 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.12. ITEM 11 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TUBO EM PVC 2″ C/ 

ACESSÓRIOS (item 11) 

3.12.1.  Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de 

tubos de PVC de 2″ de forma aparente, bem como o fornecimento de acessório 

(luvas, curvas, abraçadeiras, acoplamento, adaptador, bucha) por parte da 

contratada. 

3.12.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 07 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.13.  ITEM 12 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA CONDULETE 1″ C/ 

TAMPA PARA 2 SAÍDAS RJ45 E ACESSÓRIOS 

3.13.1.  Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de 

caixa condulete (constituído em metal) de 1″ com tampa para duas saídas RJ-45 de 

forma aparente, bem como o fornecimento de acessórios (parafusos, terminadores) 

por parte da CONTRATADA. 

3.13.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 08 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 



  

 
 
 

3.14.  ITEM 13 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM 

SOBREPOR METÁLICA 10X10 

3.14.1. Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de caixa 

de passagem sobrepor metálica (material galvazinado) de 10x10 com acessórios 

(espelho, parafusos, bucha) por parte da CONTRATADA. 

3.14.2. O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no item 

09 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.15.  ITEM 14 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM 

SOBREPOR METÁLICA 20X20 

3.15.1.  Os serviços contemplam o fornecimento e instalação (fixação em parede) de 

caixa de passagem sobrepor metálica (material galvazinado) de 20X20 com 

acessórios (espelho, parafusos, bucha) por parte da CONTRATADA. 

3.15.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 09 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.16.  ITEM 15 - EMENDA POR FUSÃO EM FIBRA ÓPTICA SM COM EMISSÃO DE 

RELATÓRIO COM OTDR  

3.16.1.  O serviço contempla fusões de fibra com uso de equipamento adequado, não 

sendo permitido o uso de junções mecânicas ou soluções similares. O serviço 

compreende tanto as fusões de campo como as de ambientes fechados. A atestação 

da qualidade do serviço será o atesto positivo emitido pelo OTDR, dentro do escopo 

compreende ainda a organização e fixação tanto das caixas de emenda como dos 

DIOs. 

3.17.  ITEM 16 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDAS DE FO 

AÉREA DE 24 FIBRAS 

3.17.1.  O serviço contempla a instalação aérea de caixa de emenda óptica e seus 

acessórios necessários para correta instalação (fornecida pela CONTRATADA), 

com a finalidade de acomodar e proteger emendas ópticas por fusão entre o cabo 

troncal e os de derivação da rede de distribuição óptica, e de vedar o cabeçote com 

o cabo utilizando uma manta térmica, para evitar que insetos ou impureza entre para 

dentro da caixa, deve ser utilizado maçarico ou soprador térmico. 

3.17.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 10 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.18.  ITEM 17 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA DE EMENDAS DE FO 

AÉREA DE 48 FIBRAS 

3.18.1.  O serviço contempla a instalação aérea de caixa de emenda óptica e seus 

acessórios necessários para correta instalação (fornecida pela CONTRATADA), 

com a finalidade de acomodar e proteger emendas ópticas por fusão entre o cabo 

troncal e os de derivação da rede de distribuição óptica, e de vedar o cabeçote com 

o cabo utilizando uma manta térmica, para evitar que insetos ou impureza entre para 

dentro da caixa, deve ser utilizado maçarico ou soprador térmico. 

3.18.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 10 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.19.  ITEM 18 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 6 FO C/ 

ACESSÓRIOS 



  

 
 
 

3.19.1.  O serviço contempla a instalação do DIO em rack de telecomunicações. O 

fornecimento do DIO com todos os componentes internos, acessórios para fixação 

e cordões ópticos para interligar os atendimentos que serão ativados, são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

3.19.2.  É obrigatório o uso de DIO voltado a rack de telecomunicações, sendo vetado 

qualquer adaptação. 

3.19.3.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 11 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.20.  ITEM 19 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 12 FO C/ 

ACESSÓRIOS 

3.20.1.  O serviço contempla a instalação do DIO em rack de telecomunicações. O 

fornecimento do DIO com todos os componentes internos, acessórios para fixação 

e cordões ópticos para interligar os atendimentos que serão ativados, são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

3.20.2.  É obrigatório o uso de DIO voltado a rack de telecomunicações, sendo vetado 

qualquer adaptação. 

3.20.3.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 11 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.21.  ITEM 20 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 24 FO C/ 

ACESSÓRIOS 

3.21.1. O serviço contempla a instalação do DIO em rack de telecomunicações. O 

fornecimento do DIO com todos os componentes internos, acessórios para fixação 

e cordões ópticos para interligar os atendimentos que serão ativados, são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

3.21.2.  É obrigatório o uso de DIO voltado a rack de telecomunicações, sendo vetado 

qualquer adaptação. 

3.21.3.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 11 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.22.  ITEM 21 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO (S/ FUSÕES) DE 48 FO C/ 

ACESSÓRIOS 

3.22.1.  O serviço contempla a instalação do DIO em rack de telecomunicações. O 

fornecimento do DIO com todos os componentes internos, acessórios para fixação 

e cordões ópticos para interligar os atendimentos que serão ativados, são de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

3.22.2. É obrigatório o uso de DIO voltado a rack de telecomunicações, sendo vetado 

qualquer adaptação. 

3.22.3.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 11 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.23.  ITEM 22 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FERRAGEM DE SUSTENTAÇÃO 

OU ANCORAGEM DE CORDOALHA EM POSTEAMENTO EXISTENTE 

3.23.1.  O serviço contempla a instalação de ferragem de sustentação (fibras auto-

sustentáveis) e todos os acessórios, para correta instalação em posteamento e não 

comprometimento da fibra óptica a ser beneficiada. Os itens necessários serão 

fornecidos pela CONTRATADA. 



  

 
 
 

3.23.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 12 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.24.  ITEM 23 - LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 6 FIBRAS SM 

CFOA-AS EM ESTRUTURA AÉREA 

3.24.1.  O serviço contempla o lançamento de cabo em ambiente externo ou interno 

(posteamento), seguindo-se as normas pertinentes. O fornecimento da fibra e 

acessórios que se fizerem necessário é responsabilidade da CONTRATADA. 

3.24.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 12 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.25.  ITEM 24 - LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 12 FIBRAS SM 

CFOA-AS EM ESTRUTURA AÉREA 

3.25.1. O serviço contempla o lançamento de cabo em ambiente externo ou interno 

(posteamento), seguindo-se as normas pertinentes. O fornecimento da fibra e 

acessórios que se fizerem necessário é responsabilidade da CONTRATADA. 

3.25.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 12 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.26.  ITEM 25 - LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 24 FIBRAS SM 

CFOA-AS EM ESTRUTURA AÉREA 

3.26.1.  O serviço contempla o lançamento de cabo em ambiente externo ou interno 

(posteamento), seguindo-se as normas pertinentes. O fornecimento da fibra e 

acessórios que se fizerem necessário é responsabilidade da CONTRATADA. 

3.26.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 12 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.27.  ITEM 26 - LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO COM 48 FIBRAS SM 

CFOA-AS EM ESTRUTURA AÉREA 

3.27.1.  O serviço contempla o lançamento de cabo em ambiente externo ou interno 

(posteamento), seguindo-se as normas pertinentes. O fornecimento da fibra e 

acessórios que se fizerem necessário é responsabilidade da CONTRATADA. 

3.27.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 12 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.28.  ITEM 27 - RÉGUA DE ALIMENTAÇÃO COM 8 TOMADAS DE 20A E DISJUNTOR DE 

PROTEÇÃO PARA RACK PADRÃO 19" 

3.28.1.  O serviço contempla o fornecimento pela CONTRATADA de régua de 

alimentação com 08 tomadas de 20A e disjuntor de proteção para rack padrão 19". 

3.28.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 13 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.29.  ITEM 28 - DESMOBILIZAÇÃO/REMOÇÃO DE ESTRUTURAS LÓGICAS E ELÉTRICAS 

ANTIGAS E/OU EXISTENTES 

3.29.1.  O serviço contempla o serviço de remoção e desmobilização pela CONTRATADA 

de estruturas lógicas e/ou elétricas existentes conforme demanda pela 

CONTRATANTE. 

3.30.  ITEM 29 - FIXAÇÃO DE RÁDIO INDOOR/OUTDOOR 



  

 
 
 

3.30.1.  O serviço contempla o serviço de fixação de rádio indoor/outdoor pela 

CONTRATADA, com o fornecimento dos materiais necessários para a fixação 

(buchas, parafusos, abraçadeiras), sendo a indicação de locais a serem fixados 

(áreas internas ou externas) bem com o fornecimento do Access Point, de 

responsabilidade da  CONTRATANTE. 

3.31.  ITEM 30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO 

DE 24 PORTAS CAT.6 

3.31.1. O serviço contempla o fornecimento e instalação de equipamentos Patch Panel 

descarregado de 24 Portas Cat.6 

3.31.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 14 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.32.  ITEM 31 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL DESCARREGADO 

DE 48 PORTAS CAT.6 

3.32.1. O serviço contempla o fornecimento e instalação de equipamentos Patch Panel 

descarregado de 48 Portas Cat.6. 

3.32.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 14 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.33.  ITEM 32 - LANÇAMENTO COM FORNECIMENTO DE CABO ELÉTRICO 2,5MM 

3.33.1. O serviço contempla o fornecimento e lançamento pela CONTRATADA de cabo 

elétrico 2,5MM. 

3.33.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 15 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.34.  ITEM 33 - INSTALAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO COM TOMADA 2P+T 20A E CX E 

ESPELHO  

3.34.1.  O serviço contempla o fornecimento e instalação pela CONTRATADA de ponto 

elétrico com tomada 2P+T 20A A caixa retangular como os módulos/adaptadores de 

encaixe para tubos PVC de 3/4 4x2 e mais o espelho. 

3.34.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 16 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

3.35.  ITEM 34 - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAIXA CONDULETE COM 

TAMPA CEGA 

3.35.1.  O serviço contempla o fornecimento e instalação pela CONTRATADA de caixa 

condulete 4x2 em PVC com os módulos/adaptadores para tubo PVC ¾″  com tampa 

cega. 

3.35.2.  O material que deverá ser utilizado para execução do serviço está descrito no 

item 16 do Anexo II – Especificação Técnica deste edital. 

4.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1.  A contratação de empresa especializada na Execução de Serviços de Infraestrutura de Redes 

com fornecimento de materiais e mão de obra, para prover o Núcleo de Tecnologia da Informação 

da UNIFAP/NTI de Serviços de infraestrutura de rede de dados. 



  

 
 
 

5.  DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

5.1.  Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de obra em regime 

de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma 

eletrônica.  

5.2.  Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 

decreto, cuja execução indireta é vedada. 

5.3.  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA 

e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta. 

6.  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

6.1.  Requisitos técnicos para contratação legal, a CONTRATADA deverá apresentar: 

6.1.1.  Certidão de Registro, válida, emitida em nome da empresa licitante, pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA (Art. 30, inciso I, Lei 

8.666/93). 

6.1.2.  Apresentar, no mínimo, um atestado de capacitação técnica registrado no CREA 

comprovando que o licitante executou serviços de cabeamento estruturado similar 

ao objeto deste em empresas de direito público ou privado; 

6.1.3. Apresentar, no mínimo, um atestado de capacitação técnica registrado no CREA 

comprovando que o licitante executou serviços de instalações elétricas de baixa 

tensão similar ao objeto deste em empresas de direito público ou privado; 

6.1.4. No mínimo uma certidão com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registradas no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia–CREA, 

de execução de serviço compatível e similar; 

6.2.  Requisitos de Materiais para execução dos serviços de Infraestrutura de Rede de dados na 

UNIFAP, estão descritos e detalhados no Anexo II – Especificação Técnica deste Termo de 

Referência; 

6.3.  Requisitos Legais para execução dos serviços de Infraestrutura de Rede de dados na UNIFAP: 

6.3.1. Os serviços serão executados em conformidade com as normas técnicas que 

abrangem os procedimentos de padrões internacionais para execução de serviços 

de cabeamento estruturado e instalações elétricas de baixa tensão, conforme item 

3.1 deste edital. 

6.4.  Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

6.4.1.  É necessária a existência de empresa especializada para manter a infraestrutura 

de Rede Lógica que atenda todos os ambientes da UNIFAP com o necessário para 

prover acesso de qualidade aos sistemas informativos que dependam da Rede e/ou 

Internet para gerir a IFES e também as demais atividades laborais pertinentes aos 

diversos setores. 

6.4.2.  É necessário que a equipe esteja alinhada aos serviços oferecidos pela 

CONTRATADA a fim de manter a eficácia do executado pela mesma. 



  

 
 
 

6.4.3.  É necessário garantir margem de segurança na Ata de Registro de Preços – ARP, 

visando a aquisição de reserva técnica dos itens, visto a ARP ser acompanhada de 

contrato passível de prorrogação. 

6.5.  Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a 

prestação do serviço. 

6.6.  As obrigações da CONTRATADA e CONTRATANTE estão previstas neste Termo de Referência. 

7.  MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1.  Os serviços serão iniciados a partir da solicitação da UNIFAP formalizada mediante emissão da 

Ordem de Serviço – OS (Anexo III - Modelo de Ordem de Serviço) 

7.1.1.  Toda Infraestrutura antiga das instalações das fibras ópticas, cabos de par trançado 

de cobre e suas interligações, caso existam, deverão ser retiradas após a instalação 

da nova cabeação no rack no prédio. 

7.1.2.  Todos os serviços de mão de obra necessários para a colocação das fibras ópticas, 

cabos de par trançado de cobre, teste de funcionamento, além de todas as despesas 

de deslocamento, hospedagem, alimentação, dentre outros, deverão estar inclusos 

no preço dos serviços propostos. 

7.1.3.  Todo e qualquer serviço de obras civis necessário será de responsabilidade da 

contratada. 

7.1.4.  Será obrigatória a apresentação e entrega de toda a documentação em meio digital 

relativa aos testes e mapeamento, podendo incluir um ou mais dos seguintes 

documentos: plantas plotadas, As Built, diagramas, isométricas, planilhas, relatórios 

de tráfego e taxas de transmissão, assim como a apresentação e entrega dos 

documentos de certificação da rede, certificado de garantia dos serviços, dos 

materiais, componentes, dispositivos e equipamentos, da garantia estendida e da 

prestação de contas, discriminando custos de materiais, componentes, acessórios, 

dispositivos, equipamentos, recursos humanos, encargos sociais, impostos e 

logística. 

7.1.5.  Caberá a CONTRATANTE definir quais dos documentos citados deverão ser 

fornecidos pela contratada ao final de cada projeto executado. 

7.2.  Do prazo e dos locais de execução do serviço: 

7.2.1.  O prazo de execução dos serviços será definido nas Ordens de Serviço (O.S.) para 

a execução do objeto. 

7.2.2.  Os prazos de execução dos serviços terão início a partir da emissão de uma Ordem 

de Serviço (O.S.) pela UNIFAP, devendo ocorrer em conformidade com as 

quantidades contratadas na O.S. e de acordo com o projeto de instalação que será 

fornecido pela UNIFAP, bem como com as especificações estabelecidas no Edital e 

Anexos. 

7.2.3.  Serão emitidas tantas Ordens de Serviço quantas forem necessárias para a 

execução do objeto contratado, visando a execução dos serviços de acordo com o 

andamento do cronograma a ser definido pela UNIFAP, sendo emitido para cada 

O.S. respectivo Termo de Recebimento do(s) serviço(s). 

7.2.4.  Dos endereços das unidades da UNIFAP para prestação dos serviços: 



  

 
 
 

7.2.4.1. Localidade Macapá (Campus Marco Zero): Rodovia Juscelino 

Kubistchek, Km-02, Bairro Jardim Marco Zero, Macapá – AP, CEP 68.903-

419. 

7.2.4.2. Localidade Santana (Campus Santana): Rodovia Duca Serra, 1233, 

Bairro Fonte Nova, Santana – AP, CEP 68.925-000. 

7.2.4.3. Localidade Mazagão (Campus Mazagão): Av. Intendente Alfredo Pinto, 

s/n, Bairro União, Mazagão – AP, CEP 68.940-000. 

7.2.4.4. Localidade Oiapoque (Campus Binacional): Rodovia BR-156, 3051, 

Bairro Universidade, Oiapoque – AP, CEP 68.980-000. 

8.  MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO: 

8.1.  O prazo de entrega dos serviços será o definido na (s) O.S. (s), devendo obedecer condições e 

requisitos estabelecidos no Edital e seus Anexos, bem como cronograma a ser definido pela 

UNIFAP. 

8.2.  Para acompanhamento da execução deste contrato serão designados os papéis: 

8.2.1.  Gestor do Contrato e seu respectivo suplente; 

8.2.2.  Fiscal Requisitante do contrato e seu respectivo suplente; 

8.2.3.  Fiscal Técnico do contrato e seu respectivo suplente; 

8.2.4.  Fiscal Administrativo do contrato e seu respectivo suplente. 

8.3. Executados os serviços, o respectivo objeto pactuado será recebido: 

8.3.1.  Provisoriamente, imediatamente após efetuada a entrega dos serviços, para efeito 

de posterior verificação da conformidade com as especificações nos termos do 

Edital e seus Anexos, mediante apresentação do Ofício de conclusão emitido pela 

contratada, e lavratura do Termo de Recebimento Provisório (Anexo IV – Modelo 

Termo de Recebimento Provisório), assinado pelo Fiscal Técnico designado. 

8.3.2.  Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação, feita a análise da conformidade com vistas às 

especificações contidas no Anexo II do edital em referência, com a lavratura do 

Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V – Modelo Termo de Recebimento 

Definitivo), assinado pelo Gestor e Fiscal Requisitante designado. 

8.4.  Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o serviço está em desacordo com a proposta, 

após a notificação por escrito à empresa prestadora, serão interrompidos os prazos de 

recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação. 

8.5.  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 

do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou por este instrumento. 

8.6.  Se houver recusa do objeto, no todo ou em parte, a empresa prestadora dos serviços deverá 

proceder à correção/adequação dos serviços conforme as especificações constantes no Edital e 

seus anexos, sem qualquer ônus para a UNIFAP e dentro de prazo máximo de 04 (quatro) dias 

da notificação por parte da Contratante, ou demonstrar a improcedência da recusa, no prazo 

máximo de 02 (dois) dias de sua ocorrência. 

8.7.  A empresa prestadora dos serviços deverá fornecer pessoal e/ou equipamentos para carga e 

descarga dos materiais utilizados nos serviços. 



  

 
 
 

8.8.  Os prazos de adimplemento das obrigações Contratadas admitem prorrogação nos casos e 

condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, e a solicitação dilatória, 

sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação 

das alegações, deverá ser recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar. 

8.9.  Deve-se observar o “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis NESLIC – Núcleo Especializado 

Sustentabilidade, Licitações e Contratos DECOR/CGU/AGU” em que todos os materiais 

elencados neste instrumento devem atender as exigências cabíveis quanto a sustentabilidade 

ambiental. 

9.  MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1.  Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 

seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário; 

9.2.  Todos os materiais utilizados para execução dos serviços deverão ser novos, de primeiro uso, 

não podendo estar fora de linha de produção do fabricante na data da realização da licitação, bem 

como na data de assinatura do contrato junto à entidade CONTRATANTE. 

9.3.  Todos os materiais fornecidos em conjunto do serviço a ser executado deverão possuir garantia 

de, no mínimo, 12 (meses) meses.  

9.4.  Os materiais de Infraestrutura de Redes que serão fornecidos em conjunto dos serviços descritos 

como objeto (item 01) estão detalhados no Anexo II do Termo de Referência – TR. 

10.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3.  Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

10.4.  Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 

estabelecidas neste Termo de Referência; 

10.5.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da 

CONTRATADA, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 

5/2017. 

10.6.  Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

10.6.1.  Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços 

de recepção e apoio ao usuário; 

10.6.2.  Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

CONTRATADAS; 



  

 
 
 

10.6.3.  Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais 

do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

10.7.  Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

10.8.  Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

10.9.  Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA;  

10.10.  Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

10.11.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a CONTRATADA houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1.  Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em 

sua proposta; 

11.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente 

a Administração em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da 

garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

11.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5.  Fornecer e manter todos os equipamentos de segurança (EPI’s) necessários à execução 

dos serviços aos seus funcionários, visando a total obediência às normas de segurança do 

trabalho; 

11.6.  Manter seus funcionários sempre identificados por meio de crachá e uniforme com o 

logotipo da CONTRATADA durante a execução dos serviços; 

11.7. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.8.  Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 

perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 



  

 
 
 

Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme 

alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;  

11.9.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE;  

11.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

11.11.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento. 

11.12.  Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros. 

11.13.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.14.  Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo 

de Referência, no prazo determinado. 

11.15.  Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

11.16.  Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

11.17.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

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

11.19.  Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras 

de acessibilidade previstas na legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.20.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

11.21.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 

e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.22.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da CONTRATANTE; 



  

 
 
 

11.23.  Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.24.  Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, 

do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

11.24.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo 

após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à 

CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

11.24.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, da documentação produzida e congêneres, e dos demais produtos 

gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 

penais cabíveis. 

12.  DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1.  Excepcionalmente, será admitida a subcontratação de serviços acessórios e 

complementares. No entanto, a CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela 

execução do objeto, não tendo a SUBCONTRATADA qualquer vínculo com a UNIFAP. 

12.2.  Adicionalmente, as empresas subcontratadas deverão possuir qualificação técnica 

adequada ao escopo dos serviços em que atuarão, conforme estabelecido no Edital e Anexos, 

sujeitando-se ainda a anuência e critério da UNIFAP. 

12.3.  A subcontratação será admitida para os serviços acessórios e complementares objeto do 

estabelecido nos Termo de Referência e nas Especificações Técnicas. Nesse caso, deverá a 

CONTRATADA informar a subcontratação à UNIFAP, definindo seu escopo e apresentando a 

respectiva documentação comprobatória para que esta autorize; Nessa condição toda a 

responsabilidade do cumprimento contratual é da LICITANTE, inclusive por qualquer vício com 

respeito às legislações trabalhistas e previdenciárias. 

12.4.  A subcontratação está limitada até 30% do valor do contrato/Ata e exclusivamente 

vinculados a serviços acessórios e complementares. 

13.  ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1.  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. 

14.  CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

14.1.  O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 



  

 
 
 

14.2.  O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3.  A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 

14.4.  A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade 

responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 

65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.5.  A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada acompanhado do documento da CONTRATADA que contenha a 

relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e 

forma de uso. 

14.6.  O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.7.  O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência 

e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 

77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8.  As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 

forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 

fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 

distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho 

de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

14.9.  A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e 

utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) ou outro instrumento substituto para 

aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no 

pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades CONTRATADAS; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

14.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos 

para a avaliação da prestação dos serviços. 

14.10.  Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

14.11.  O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços realizada.  

14.12.  Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação 

de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  



  

 
 
 

14.13.  A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador.  

14.14.  Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.  

14.15.  O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

14.16.  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo 

com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

14.17.  As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

14.18.  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

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

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.  DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

15.1.  A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo.  

15.2.  No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA 

deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

15.3.  O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 

fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

15.3.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 

executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação 

dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que 

se fizerem necessários. 

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato apurará o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise 

do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

15.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 



  

 
 
 

15.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

15.3.2. No prazo de até 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento dos documentos 

da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor 

do contrato.  

15.3.2.1.  Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação 

à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

15.3.2.2.  Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

15.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 

esgotamento do prazo. 

15.4.  No prazo de até 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, 

o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

15.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento 

da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

15.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado 

(IMR), ou instrumento substituto. 

15.5.  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor. 

15.6.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

16.  DO PAGAMENTO 

16.1.  O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2.  A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência 



  

 
 
 

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

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

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

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

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.4.  O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

16.4.1. o prazo de validade; 

16.4.2. a data da emissão; 

16.4.3. os dados do contrato e do órgão CONTRATANTE; 

16.4.4. o período de prestação dos serviços; 

16.4.5. o valor a pagar; e 

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

16.6.  Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 

2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

16.6.1. não produziu os resultados acordados; 

16.6.2. deixou de executar as atividades CONTRATADAS, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

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

bancária para pagamento. 

16.8.  Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

16.9.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

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

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

vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

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

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

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

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

nº 3, de 26 de abril de 2018. 

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

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a 



  

 
 
 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

16.12.  Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

CONTRATADA a ampla defesa.  

16.13.  Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação 

junto ao SICAF. 

16.13.1. 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.  

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

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do 

Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

16.15.  É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão CONTRATANTE, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

16.16.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = (TX) I =  
(6 / 100) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 365 

17.  REAJUSTE 

17.1.  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 

CONTRATADA, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 

um ano, aplicando-se o índice a ser calculado exclusivamente para as obrigações 

iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.3.  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 seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  



  

 
 
 

17.4.  Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

17.5.  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. 

17.6.  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.  

17.7.  O reajuste será realizado por apostilamento. 

18.  GARANTIA DA EXECUÇÃO 

18.1.  O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei 

nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 

término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 

contrato. 

18.2.  No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

18.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato 

por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 

cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

18.3.  A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN 

SEGES/MP nº 5/2017. 

18.4.  A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

18.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

18.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

18.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e   

18.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

18.5.  A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.6.  A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

18.7.  Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob 

a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 



  

 
 
 

18.8.  No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

18.9.  No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação.  

18.10.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .......... 

(......) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

18.11.  A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

18.12.  Será considerada extinta a garantia:  

18.12.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, 

de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 

ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2" do 

item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

18.13.  O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.  

18.14.  A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na 

forma prevista no neste Edital e no Contrato. 

19.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

19.1.5. cometer fraude fiscal. 

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

CONTRATADA as seguintes sanções: 

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

19.2.2. Multa de:  

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após 

o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a 



  

 
 
 

não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de 

atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso 

de inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das 

tabelas 1 e 2, abaixo; e 

19.2.2.4.1. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação 

da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por 

cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a 

promover a rescisão do contrato; 

19.2.2.4.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 

entre si. 

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

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, 

com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos 

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

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Termo de 

Referência. 

19.2.5. 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;  

19.3.  As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA combinado com as sanções de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

19.4.  Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

 

 

 



  

 
 
 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 
03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

5 
Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a 

anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia; 
03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 

por funcionário e por dia; 
01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 

necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de 

multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 

11 
Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da CONTRATADA 
01 

 

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

empresas ou profissionais que: 

19.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

19.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

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

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

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

19.7.  As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

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

19.8.  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. 

19.9.  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. 



  

 
 
 

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

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

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

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

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

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

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

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

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

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

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

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

de agente público.  

19.13.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

20.1.  As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 

para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

20.2.  Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos 

no edital. 

20.3.  Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

20.3.1. Apresentar documentos que comprovem capacitação técnica e experiência na 

execução dos serviços descritos como objeto deste edital conforme itens 3 e 6. 

20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

20.4.1. Valor Global: R$7.033.054,00 (sete milhões trinta e três mil cinquenta e quatro 

reais) 

20.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital 

20.5.  O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

20.6.  As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

21.  ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

21.1.  O valor total estimado para contratação é de R$7.033.054,00 (sete milhões trinta e três 

mil cinquenta e quatro reais) correspondente aos 12 meses contratuais e todos os possíveis 

aditamentos, correspondendo assim à 60 (sessenta) meses contratuais. Esse valor foi obtido 

conforme pesquisa de preços realizada junto a empresas. Dessa forma chegou-se a uma média 

razoável entre os preços ofertados por empresas do ramo conforme mapa de preço em anexo. 

21.2.  Ressaltamos que foi realizado pesquisa junto ao site 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/, no entanto para os itens aqui apresentados não foi 

possível obter valores, devido sua especificidade. 

21.3.  No preço cotado e contratado já estão incluídos: impostos, contribuições, taxas, frete, 

transporte e, se houver, seguro, bem como todos os encargos incidentes. 



  

 
 
 

21.4.  Os valores foram obtidos através de consulta às empresas via internet, mediante contatos 

via telefone, resultando em cotações comerciais enviadas via e-mail. 

21.5.  As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

ANEXO II 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

1.  CABO UTP CAT6 

1.1.  Fio sólido de cobre eletrolítico nu, recozido, com diâmetro nominal de 23AWG; 

1.2.  Para distribuição horizontal da rede, cobre recozido rígido isolado em polietileno de alta 

densidade, com um elemento central em material termoplástico para separação dos 04 pares 

entre si, características elétricas e mecânicas compatíveis com os padrões da categoria 6. 

1.3.  Deve suportar taxas de transmissão de até 10 Gb (Multi Gigabit Ethernet); 

1.4.  Capa em PVC, anti-chama, com marcação de comprimento em espaços inferiores a 1 metro. 

1.5.  Tensão de ruptura mínima de 400N e tensão de puxamento máxima de 110N; 

1.6.  Condutor de cobre nu, coberto por polietileno termoplástico adequado. Os condutores são 

trançados em pares. Capa externa em material não propagante a chama em cumprimento com 

as diretivas européias RoHS (Restriction of Hazardous Substances); 

1.7.  Deve atender as normas ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, UL 444, ABNT NBR 14703 e ABNT 

NBR 14705. 

1.8.  Polietileno de alta densidade com diâmetro nominal 1.0mm; 

1.9.  Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem 

ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento 

relativo entre si; 

1.10.  Devem ser fornecidos na cor Azul, Cinza, ou Vermelho; 

1.11.  Deve atender a flamabilidade mínima de CM: norma UL 1581-Vertical tray Section 1160 

(UL1685) CMR: norma UL 1666 (Riser); 

1.12.  Deve ter gravação com Marcação Sequencial Métrica decrescente (305-001 m), 

Rastreabilidade com identificação do Processo de fabricação (Y) e data detalhada 

AAMMDDHHmm (AA – Ano, MM – Mês, DD – dia, HH – Hora, mm – Minuto); 

1.13.  Material deve ser homologado e/ou certificado pela Anatel; 

2.  CONECTOR FÊMEA RJ-45 CAT6 UTP 

2.1.  Suporte a IEEE 802.3, 10G BASE-T, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-

EIA/TIA862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores. 

2.2.  Compatível com Patch Panel descarregado, caixas e espelhos; 

2.3.  Deve exceder os limites estabelecidos na norma para CAT.6A 

2.4.  Até 500MHz, conforme a ANSI/TIA 568 C.2 e ISO 11801 classe EA 

2.5.  Inserção do cabo em ângulo de 90° ou 180° 

2.6.  Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; 

2.7.  Fornecido com tampa de proteção frontal (dust cover) removível e articulada com local para 

inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação. 



  

 
 
 

2.8.  Suporte ao PoE 802.3af e 802.3at 

2.9.  Padrão de montagem T568A e T568B; 

2.10.  Quantidade de ciclos de inserção mínimo 750 RJ45 

2.11.  Deve atender as normas ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC parte 68. 

2.12.  A crimpagem deve atender o as especificações estabelecido pelas normas vigentes; 

2.13.  Material do corpo do produto deve ser Termoplástico de alto impacto não propagante à 

chama UL 94V-0. 

2.14.  Diâmetro do condutor 26 a 22 AWG. 

2.15.  Identificação das tomadas deve atender às exigências do NTI, seguindo como padrão 

RxPPxPTxxx, sendo: (R – Rack, PP – Patch Panel, PT – numeração do ponto de 

telecomunicação, X – sendo a numeração sequencial). 

2.16.  Material deve ser homologado e/ou certificado pela Anatel; 

3.  PATCHCABLE CAT6 

3.1.  PatchCord CAT6 para tráfego de voz, dados e imagem com o tamanho de 150 cm de 

comprimento e será utilizado para manobra dentro do rack; 

3.2.  Tipo de conector: rj-45; Tipo de cabo: u/utp cat.6; Cor: Azul ou Vermelho; 

3.3.  Quantidade de pares: 04 pares, 24 awg; 

3.4.  Padrão de montagem: T568a; 

3.5.  Temperatura de operação: - 10º c a + 60º c; 

3.6.   Capacitância mutua 1 khz: 56 pf/m (máximo); 

3.7.  Prova de tensão elétrica entre condutores: 1500 vdc/3s; 

3.8.  Velocidade de propagação nominal: 66%. 

3.9.  Atende as normas TIA/EIA 568 C.2, ANSI/TIA/EIA-569, ANSI/TIA/EIA 606B, FCC PART 68 E 

ISO/IEC 11.801; 

3.10.  Material de contato elétrico produzido em 8 vias de bronze fosforoso com 50 µin (1,27µm) 

de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; material do corpo do conector feito em termoplástico 

transparente não propagante à chama (ul 94v-0), com resistência máxima do condutor de 93,8 

ω/km; 

3.11.  Armazenado em embalagem individual, para preservar todas as propriedades do material 

até seu uso efetivo; 

3.12.  Material deve ser homologado e/ou certificado pela Anatel; 

4.  ORGANIZADOR DE CABOS 

4.1.  Equipamento destinado à acomodação e organização dos pathcords dentro do armário de 

telecomunicações; 

4.2.  Confeccionado em aço resistente e protegido contra corrosões de acordo com a norma eia 569, 

acabamento em pintura epóxi; 



  

 
 
 

4.3.  Deve possuir 1U de altura, 07 (sete) cm de profundidade e largura de 19″, conforme requisitos da 

norma ANSI/TIA/EIA 310-D; 

4.4.  Deve possuir tampa frontal metálica removível; 

4.5.  O mesmo deve ser entregue instalado dentro do rack, atendendo as exigências do NTI; 

5.  RACK TELECOM 

5.1.  Rack de Parede em estrutura básica de aço formando um monobloco, com largura de 19″, e 

profundidade externa de 600 mm e profundidade interna de 530 mm; 

5.2.  Tipos Rack: I) Rack 8U; II) Rack 12U; 

5.3.  Deve ser fabricado em aço-carbono pré-zincado e pintado em tintura preta epóxi; 

5.4.  Deve possuir laterais removíveis através do sistema de fixação com feixos rápidos, totalmente 

aletadas; 

5.5.  Deve possuir aberturas (no teto e no fundo) para a passagem de cabos não devem comprometer 

a rigidez da estrutura do rack;  

5.6.  A porta do rack deve possuir travamento através de chave e segredos individuais, deve conter 

uma janela em acrílico para permitir a visualização interna, deve permitir a abertura, máxima, de 

120° e intercambiáveis através de dobradiças com trava rápida; 

5.7.  Devem acompanhar com o rack todos os acessórios necessários para instalação do mesmo, tais 

como conjuntos fixação (porca gaiola + parafuso), kit montagem para perfil de aço (parafusos e 

buchas) para fixação em parede e outros; 

6.  ELETROCALHAS 

6.1.  As eletrocalhas devem ser fabricadas em chapas de aço SAE 1008/1010, conforme a NBR 

11888-2 e NBR 7013. 

6.2.  Devem possuir acabamento anticorrosivo com os seguintes materiais: Alumínio, Aço inoxidável 

430/304/316, Pré-galvanizado NBR 7008, Galvanização eletrolítica, Galvanização a fogo (NBR 

6323), Pintura Epóxi; 

6.3.  Devem ser dobradas em forma de U, podendo ser com ou sem virola (abas voltadas para parte 

interna), proporcionando maior resistência a flexo-torção. 

6.4.  Devem ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilação nos cabos, com furos oblongos de 7x25 

mm, espaçados entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 mm no sentido longitudinal, com 

furos oblongos de 7x25 mm apenas nas extremidades, para união das peças. 

6.5. Medidas: Eletrocalha 50x50 (Largura e Altura 50 mm), Eletrocalha 50x100 (Largura 100 mm, 

Altura 50 mm); 

6.6.  Quantidade de parafusos por emenda:  

6.6.1. Tala com altura de 50 mm – 4 parafusos cabeça lentilha ø 1/4″ x 3/4″ com porca e 

arruela; 

6.6.2. Tala com altura de 100 mm – 8 parafusos cabeça lentilha ø 1/4″ x 3/4″ com porca e 

arruela; 

6.7.  Para emendas internas, dobrar a quantidade de parafusos, porcas e arruelas. 

6.8.  Deve-se utilizar os parafusos com a cabeça voltada para o interior das eletrocalhas 



  

 
 
 

6.9.  Deve-se, em locais que aconteça vibrações mecânicas, utilizar a arruela de pressão 

6.10.  Devem apresentar superfícies lisas e isentas de rebarbas; 

6.11.  Devem suportar, quando instalados, uma carga de 120Kgf em um metro linear de 

comprimento, admitindo-se nessa região, uma flecha máxima de 15 mm; 

6.12.  As derivações devem ser do mesmo fabricante, buscando não infligir ao cabeamento 

quaisquer deformações. 

6.13.  Não serão aceitos qualquer tipo de adaptação ou confecção de derivações, as mesmas 

devem ser de fábricas. 

7.  ELETRODUTO PVC 

7.1.  Deve ser fabricado em PVC Antichama e na cor preta; 

7.2.  Diâmetro dos eletrodutos a serem utilizados: I) 1″, II) ¾, III) 2″ 

7.3.  Devem ser fornecidos em barras de 3 m. 

7.4.  Devem ter caixa de proteção com IP 40 (índice de proteção). 

7.5.  Deve ter rosca conforme NBR NM ISO 7-1. 

7.6.  Deve seguir as normas: NBR 15465, NBR 5410; 

7.7.  O material constituinte não devem ser afetados pelas substâncias componentes de concreto e 

argamassa. 

7.8.  Devem ser constituídos de elementos não nocivos ao solo e de material não oxidante. 

7.9.  Devem acompanhar todos acessórios de fixação, para posterior instalação. 

7.10.  Devem possuir as seguintes dimensões: 

DIMENSÕES(mm) 

COTAS 3/4″ 1″ 2″ 

B 14,5 16,8 23,4 

E 2,3 2,7 3,1 

Di 21,3 27,5 52,8 

L 3 3 3 

8.  CAIXA CONDULETE TOP 5 ENTRADA PARA 1″ 

8.1.  Deve ser fabricado em alumínio e conter acoplamentos com pontas e bolsas lisas para simples 

encaixes; 

8.2.  As caixas condulete Top devem ter múltiplas entradas e permitirem o uso de várias bitolas (3⁄4, 

1⁄2 e 1) numa mesma caixa, através do encaixe de adaptadores. 

8.3.  Deve permitir possibilidades de combinar diferentes posições de entrada numa mesma caixa (tipo 

C, B, E, T, X, LL, LR, LB) flexibilizando o trabalho, permitindo assim várias configurações. 

8.4.  Devem ter como normas de referências as seguintes: I) NBR 5410, II) NBR 15465 



  

 
 
 

8.5.  Devem acompanhar todos os acessórios de fixação, para posterior instalação; 

8.6.  Deve possibilitar diferentes posições de entrada em uma mesma caixa, permitindo várias 

configurações, conforme tabela abaixo: 

Modelo B C E LB LL LR T X 

05 entradas X X X X   X X 

06 entradas  X X X X X   

9.  CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 

9.1.  Caixa de passagem metálica de sobrepor; 

9.2.  Deve ser fabricado em alumínio; 

9.3.  Tamanhos: 10x10 cm, 20x20cm;  

9.4.  Deve conter acoplamentos com pontas e bolsas lisas para simples encaixes; 

9.5.  Deve possuir múltiplas entradas e permitirem o uso de várias bitolas (3⁄4″, e 1″) numa mesma 

caixa, através do encaixe de adaptadores. 

9.6.  Deve possuir todos os acessórios necessários par sua instalação física na rede lógica da IFES.  

10.  CAIXA DE EMENDA DE FIBRA ÓPTICA 

10.1.  Caixa de Emenda FO desenvolvida para proteger a fusão, distribuição e concentração de 

fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas. 

10.2.  Caixa termoplástica composta por base, cúpula, abraçadeira de fechamento e bandejas 

para acomodação de emendas; 

10.3.  Todos os elementos plásticos devem possuir características que confiram ao produto 

elevada resistência contra deterioração, quando expostos a períodos prolongados no meio 

ambiente, inclusive à ação de radiação ultravioleta (UV), não necessitando de ferramenta especial 

e permitindo reserva de fibra com tubo “loose” para recuperação em caso de perda da fibra; 

10.4.  Estrutura externa injetada em plástico de engenharia aditivado com anti-UV na cor preta; 

10.5.  Deve possuir anel e arruelas de fixação dos cabos confeccionadas em aço-carbono com 

tratamento superficial para resistência à corrosão; 

10.6.  Deve acomodar 24 (vinte e quatro) e/ou 48 (quarenta e oito) fibras ópticas; 

10.7.  Deve possuir bandejas que possibilite a acomodação máxima de 24 (vinte e quatro) 

fibras; 

10.8.  As caixas de emenda devem possibilitar a numeração de acordo com o projeto e bem 

como todos os cabos tanto dentro e como fora da caixa. 

10.9.  Deve possuir selagem mecânica.  

10.10.  Deve conter válvula para teste de pressurização.  

10.11.  Deve possuir os seguintes acessórios: base, cúpula, bandeja em (S) de emenda, tubo 

termocontrátil, anel de vedação da base de cúpula, abraçadeira plástica, chave especial para a 

selagem mecânica; 



  

 
 
 

10.12. Equipamento deve ser homologado pela Anatel; 

10.13. Deve possuir todos os acessórios necessários para instalação em ambientes internos e 

externos; 

11.  DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO – DIO 

11.1.  O DIO é composto pelos seguintes itens obrigatoriamente:  

11.1.1.  DIO - Módulo básico: módulo que suporta a instalação dos demais componentes, 

conferindo proteção às bandejas de emenda, emendas e conectores ópticos. 

11.1.2.  Kit Bandeja de Emenda: responsável por acomodar e proteger as emendas 

ópticas e o excesso de fibra. Composto por uma bandeja de emenda para 6, 12, 24 

e 48 fibras, fabricada em plástico de alto impacto UL-94 V0. 

11.1.3.  Kit Placa LGX: conjunto composto por 3 placas LGX, adequadas para 

adaptadores SC ou LC, ou FC ou ST, disponível em material plástico ou metálico.  

11.1.4.  Kit de Ancoragem e acomodação: conjunto composto por acessórios de fixação 

dos cabos ópticos na entrada do DIO. 

11.1.5.  Extensão óptica conectorizada: cada kit atende 2 fibras e é composto por 

adaptadores ópticos e extensão óptica. Ideal para aplicações com fusão de fibras 

no DIO. 

11.2.  Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da instalação; 

11.3.  Características construtivas:  

11.3.1. Deve possuir as seguintes dimensões: Altura de 44,45 mm (1U); Largura de 484 

mm e profundidade de 335 mm, compatível com racks padrão 19;  

11.3.2. Deve ser pintado com tinta epóxi de alta resistência a riscos;  

11.3.3. Deve ter a cor preta predominantemente; 

11.3.4. Deve suportar os seguintes conectores: LC, SC,ST e FC; 

11.3.5. Deve possuir polimento do tipo SC/PC;  

11.3.6. Deve ser composto de aço SAE1020; 

12. CABO ÓPTICO CFOA-AS80 

12.1.  Cabo óptico projetado para permitir a instalação em ambientes externos e/ou internos, e 

possuir ambiente de operação aéreo auto suportado. 

12.2.  Deve seguir as seguintes normas:  

12.2.1. ABNT NBR 14160 (Cabo óptico dielétrico aéreo auto-sustentado); 

12.2.2. ITU-T Recomendación G.652 "Characteristics of a single-mode optical fibre and 

cable"; 

12.2.3. ITU-T Recomendación G.655: "Characteristics of a non-zero dispersion-shifted 

singlemode optical fibre and cable"; 

12.2.4. Deve possuir certificação emitida pela Anatel e em vigência no momento da 

instalação; 



  

 
 
 

12.3.  Características construtivas: I) Deve ser constituído por fibras ópticas revestidas em 

acrilato curado com UV do tipo SM (monomodo) composto por 12, 36 ou 72 fibras; II) As fibras 

ópticas são agrupadas entre si de forma não aderente e protegidas por um tubo de material 

termoplástico, preenchendo seu interior com um composto para evitar a penetração de umidade 

proporcionando proteção mecânica às fibras; III) Elemento de material dielétrico posicionado no 

centro do núcleo para prevenir os esforços de contração do cabo. Como membro central se 

emprega um elemento em FRP (Fiber Reinforced Plastic); IV) As unidades básicas serão 

trançados ao redor do membro central para formar o núcleo do cabo. O núcleo deve ser protegido 

por um composto de geleia (núcleo geleado) ou materias hidro-expansíveis (núcleo seco) para 

prevenir a entrada de umidade. Se necessário, poderão ser usados tubos de material 

termoplástico para manter o núcleo cilíndrico; V) Fibras dielétricas de aramidas aplicadas sobre o 

núcleo do cabo ou sobre a capa interna, quando existir, para fornecer ao cabo resistência contra 

os esforços de tração, de modo que este tenha o desempenho previsto nesta norma. 

12.4.  Deverá ser aplicada uma capa interna de material termoplástico. Deverá conter um 

cordão de rasgamento (RIP CORD) sob a capa Interna. 

12.5.  Camada de material termoplástico resistente a intempéries e a luz solar na cor preta (NR). 

Quando solicitado pode ser do tipo Retardante a Chamas (RC). Deverá conter um cordão de 

rasgamento (RIP CORD) sob a capa externa; 

12.6.  Dever operar em ambientes com temperaturas entre (-) 20 ºC a (+) 65 ºC; 

 

Quantidade de fibras 

ópticas no cabo 

Quantidade de 

tubos de proteção 

Número de fibras por 

tubo de proteção 

02 a 12 01 a 06 02 

18 a 36 03 a 06 06 

48 a 144 04 a 12 12 

13.  RÉGUA PDU PADRAO RACK 

13.1.  Régua PDU (Power Distribution Unit) horizontal para fixação em rack 19" com 08 (oito) 

tomadas padrão NBR 13249; 

13.2.  Deverá possuir disjuntor com capacidade de até 240v e faixa de trabalho de 16A; 

13.3.  Comprimento do cabo de força de no mínimo 1,95 m 

13.4.  Fabricada em chapa pré-zincada de 0,95 mm, com pintura epóxi pó preto 

microtexturizado RAL9011; 

13.5.  Em conjunto deverá vir todos os acessórios se necessários para instalação em Rack 

Telecom; 

14.  PATCH PANEL DESCARREGADO 

14.1.  Equipamento DESCARREGADO, fabricado em Aço carbono e Termoplástico de alto 

impacto UL94V-0 com acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; 



  

 
 
 

14.2.  Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso 

em ambientes internos (ANSI/TIA-569); 

14.3.  Equipamento deve ter largura de 19″, conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E; 

14.4.  Equipamento DESCARREGADO de 24 portas e 48 Portas; 

14.5.  Todas as posições devem ser numeradas permitindo a identificação das conexões e 

permitir a inserção de ícones coloridos; 

14.6.  Permite escalabilidade no número de portas conforme crescimento da infraestrutura do 

cliente; 

14.7. Objeto compatível com conectores CAT.5e, CAT.6 e CAT.6A e compatível com 

adaptadores ópticos SC, LC, F e tampa cega; 

14.8.  Deve possuir todos os acessórios necessários para instalação em rack, tais como: 

parafusos de fixação, Ícones azul e vermelho, portas etiquetas em acrílico e guia traseira que 

permite a fixação individual dos cabos; 

14.9.  Deve obedecer as Normas: ANSI/TIA-569-C, ANSI/TIA-606, ISO/IEC 11801, EIA/ECA-

310-E, e NBR 1456; 

15.  CABO ELÉTRICO 

15.1.  Cabo flexível, isolamento 750v, bitola 2,5mm; 

15.2.  Cor: azul, preto e verde. 

15.3.  Condutor: cobre eletrolítico nu; Têmpera mole; 

15.4.  Encordoamento flexível isolação: composto termoplástico à base de PVC flexível anti-

chama, permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço 

contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. 

15.5.  Possui especiais características quanto à não propagação e autoextinção de fogo. 

Encordoamento classe: 4 ou 5 tensão de isolamento: 750v bitola: 2,5mm 

15.6.  Normas aplicáveis: NBR NM 247: 

15.7.  Cabos isolados com policloreto de vinila (pvc) para tensões nominais até 450/750v, 

inclusive; 

15.8.  NBR nm 280: condutores de cabos isolados padrão igual ou superior superastic;  

16.  CAIXA CONDULETE, TOMADA E TAMPA CEGA 

16.1.  Deve ser fabricado em material PVC na Cor CINZA, conter acoplamentos com pontas e 

bolsas lisas para simples encaixes; 

16.2.  As caixas condulete devem ter múltiplas entradas e permitirem o uso de várias bitolas 

(3⁄4″, 1⁄2″ e 1″) numa mesma caixa, através do encaixe de adaptadores; 

16.3.  Deve permitir a instalação de forma aparente e ser no formato 4x2; 

16.4.  Deve permitir possibilidades de combinar diferentes posições de entrada numa mesma 

caixa (tipo C, B, E, T, X, LL, LR, LB) flexibilizando o trabalho, permitindo assim várias 

configurações; 



  

 
 
 

Modelo B C E LB LL LR T X 

05 entradas X X X X   X X 

06 entradas  X X X X X   

16.5.  Devem ter como normas de referências as seguintes: NBR 5410,NBR 15465; 

16.5.1. Para Serviços de Tampa Cega: a caixa condulete deve possuir em conjunto a 

Tampa Cega para total vedação do ponto e a caixa e a tampa deve ser do mesmo 

material e da mesma cor; 

16.5.2. Para Serviços de Tomada: a caixa condulete deve possuir em conjunto o módulo 

TOMADA 2P+T 20A para instalação de tomada de baixa tensão, padrão NBR 

14136; 

16.6.  Devem acompanhar todos os acessórios de fixação, para posterior instalação; 

 
 

Assinatura da autoridade 
competente 

 

 

 

  



  

 
 
 

ANEXO III 

  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS N° XXXX 

 
 

 

A Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, com sede no Estado do Amapá, na cidade 
de Macapá, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 34.868.257/0001-81, neste ato representado(a) 
pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no 
....... de ...... de....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para REGISTRO DE  PREÇOS  nº  xx/2019,  publicada  no  ......  de  ...../...../200.....,  
processo  administrativo  n.º 
23125.016030/2019-45, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) 
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

 
1.     DO OBJETO 

 
1.1.           A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de empresa 
especializada na Execução de Serviços de Infraestrutura de Redes com fornecimento de 
materiais e mão de obra, para prover o Núcleo de Tecnologia da Informação -NTI/UNIFAP de 
Serviços de infraestrutura de rede de dados, já inclusos nos serviços mão de obra e todos os 
materiais necessários para atender as diversas unidades da UNIFAP na capital e interior, 
especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº 
........../2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. 
 

 

2.         DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
 

2.1.           O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 
 

Item 
do 
TR 

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

 
 

X 

Especificaçã 
o 

Marca 
(se exigida no 

edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidade Valor Un Prazo 
garantia 

ou 
validade 

        
 
 

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

3.1. O  órgão  gerenciador  será  o  órgão  gerenciador  será  o  FUNDAÇÃO  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO AMAPÁ 
 

3.2. Não há órgãos ou entidades públicas participantes do registro de preços. 
 
 
 

4.   DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

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



  

 
 
 

 
5.   VALIDADE DA ATA 

 
5.1.           A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da publicação do 

seu extrato no Diário Oficial da União, não podendo ser prorrogada. 

 
6.   REVISÃO E CANCELAMENTO 

 
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 apresentados; 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 aceitável; 
 

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 defesa. 
 

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 forrnecedor. 
 



  

 
 
 

 
 

7.   DAS PENALIDADES 
 

7.1.           O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas no Edital. 
 

7.2.           É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 

7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 
órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da 
penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 
7.3.           O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 

previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 

procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 
 
 

8.   CONDIÇÕES GERAIS 
 

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.           É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º 

do Decreto nº 7892/13. 
 

8.3.           No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 

contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 
 

8.3.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos 

definidos no certame; ou 
 

8.3.2.  Não será permitida a contratação do item isolado, e em todos os casos, listados no 

termo de referência e anexos,  inclui a mão de obra/instalações. 
 

8.4.           A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será 

anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 

2014. 
 
 

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

 
Local e data 
Assinaturas 

 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) 

registrado(s) 


