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EDITAL Nº 01/2022

Processo nº 2174121/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2022

LICITAÇÃO COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  - EPP

NO CASO DE NÃO PARTICIPAREM  ME OU EPP NO CERTAME NOS ITENS
EXCLUSIVOS, SERÁ PERMITIDA A AMPLA CONCORRÊNCIA, VISANDO O

ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMICIDADE E CELERIDADE NO
PROCESSO.

Torna-se  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  que  o  Conselho  de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, por meio
da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 36, de 20 de
julho de 2021, sediado à Avenida Tancredo Neves, 939, Edifício Esplanada Tower,
Sala  101,  Caminho  das  Árvores,  CEP:  41.820-021,  Salvador  –  BA,  realizará
licitação,  para  registro  de  preços,  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, no SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS,  nos termos da  Lei  n. 13.979,  de 6  de fevereiro  de 2020,  da Lei  nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024,  de 20 de setembro de
2019,  do Decreto nº 7.746,  de 05 de junho de 2012,  Lei  nº 8.248,  de 22 de
outubro  de  1991,  Decreto  nº  7.174,  de  12  de  maio  de  2010, 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, a Instrução Normativa SEGES/MP nº 5,
de 26 de maio de 2017 com as alterações da Instrução Normativa SEGES/MP nº
49, de 30 de junho de 2020, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de
janeiro  de  2010,  do  Decreto  nº  7892,  de  23  de  janeiro  e  2013,  da  Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro  de  2015,  alterado pelo  Decreto  nº  10.273,  de 13  de  março  de 2020,
aplicando-se,  subsidiariamente,  a  Lei  nº 8.666,  de 21  de junho de 1993,  e  as
exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 10 de Maio de 2022.
Horário: 09h00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF).
Local: Portal de Compras do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, com o
registro  de  preços para  provável  aquisição  de  equipamentos  e  materiais  de
informática  para  o  Crefito  7,  conforme  condições,  quantidades,  exigências  e
estimativas,  estabelecidas neste Edital  e seus anexos,  atender as demandas do
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Crefito-7,  na Sede em Salvador e  Subsedes  em Vitória  da Conquista, Feira  de
Santana e Barreiras.

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

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

2. DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como as
eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

2.2 DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
Tendo em vista a necessidade de melhoria contínua e atualização de infraestrutura
tecnológica do Crefito-7, visto que muitos equipamentos utilizados atualmente têm
bastante tempo de uso.
Considerando  o  transcurso  de  tempo  e,  ainda,  a  velocidade  na  qual  os
equipamentos mudam suas especificações, alguns equipamentos do Crefito 7, já
entraram  naquilo  que  as  boas  práticas  chamam de  Obsolescência  Programada
(quando um produto lançado no mercado se torna inutilizável  ou obsoleto, sem
mais  condições  de  upgrade),  causando  lentidão  no  processamento,
desenvolvimento e gestão dos sistemas.
Considerando também que as aquisições em tela serão necessárias para uso de
novos  colaboradores,  sendo  as  máquinas  hoje  utilizadas  insuficientes  para  a
quantidade  de  funcionários  que  iniciarão  suas  atividades  no  Crefito  7,  faz-se
necessária as aquisições em tela, visando a otimização e celeridade nas atividades
dos setores como um todo.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participação dos interessados na modalidade licitatória  Pregão, em sua forma
eletrônica.
3.2.  O  cadastro  no  SICAF  deverá  ser  feito  no  Portal  de  Compras  do  Governo
Federal,  no sítio  https://www.gov.br/compras/,  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.
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3.4.  O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída
a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação  por  eventuais  danos  decorrentes  de  uso  indevido  das  credenciais  de
acesso, ainda que por terceiros.
3.5.  É  de  responsabilidade  do  cadastrado  conferir  a  exatidão  dos  seus  dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação,  devendo  proceder,  imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1.  Poderão  participar  deste  Pregão  interessados  cujo  ramo  de  atividade  seja
compatível  com  o  objeto  desta  licitação,  e  que  estejam  com  Credenciamento
regular  no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF,
conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.1.2. Para os itens: 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29  e  30  a  participação  é  exclusiva  a
microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  nos  termos  do  art.  48  da  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.3.3.  estrangeiros  que não tenham representação legal  no Brasil  com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolução ou liquidação;
4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.3.6.1  o  presente  edital  não  prevê  as  condições  de  participação  de
empresas reunidas em consórcio, vez que a experiência prática demonstra
que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem
serviços  de  grande  vulto  e/ou  de  alta  complexidade  técnica.  Como  o
presente  Edital  foi  elaborado  com  foco  no  dia  a  dia  da  Administração,
consignou-se a vedação acima;
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4.3.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno  porte,  a  assinalação  do  campo  “não”  impedirá  o  prosseguimento  no
certame;
4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o
efeito  de  o  licitante  não  ter  direito  ao  tratamento  favorecido  previsto  na  Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.
4.4.2.  que  está ciente  e  concorda com as condições  contidas no Edital  e  seus
anexos;
4.4.3.  que cumpre os requisitos  para  a habilitação definidos  no Edital  e  que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias
4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.5.  que  não  emprega menor  de  18  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.6.  que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de  reserva  de  cargos  prevista  em  lei  para  pessoa  com  deficiência  ou  para
reabilitado  da  Previdência  Social  e  que  atendam  às  regras  de  acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
4.4.9. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010,  estando apto a
usufruir dos critérios de preferência.
4.4.9.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4.6. No caso de não participarem ME ou EPP no certame em relação aos Itens: 02,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29 e 30, será permitida a ampla concorrência, visando o atendimento
aos princípios de economicidade e celeridade no processo.
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5.  DA  APRESENTAÇÃO  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO
5.1.  Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.
5.4.  As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a
documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma restrição  de  regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexão.
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as  propostas  apresentadas,  o  que  somente  ocorrerá  após  a  realização  dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado  somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do  pregoeiro  e  para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitário do item;
6.1.2. Marca;
6.1.3. Fabricante;
6.1.4.  Descrição  detalhada  do  objeto,  contendo  as  informações  similares  à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso;
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial,  quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva  responsabilidade do licitante,  não lhe assistindo o direito de
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pleitear  qualquer  alteração,  sob  alegação  de  erro,  omissão  ou  qualquer  outro
pretexto.
6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
6.6. O licitante deverá declarar,  para cada item, 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.
6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência  de  contratações  públicas  federais,  quando  participarem  de  licitações
públicas;
6.7.1.  O descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela  Administração  por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o  devido processo  legal,  gerar  as  seguintes  consequências:  assinatura  de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada  a  ocorrência  de  superfaturamento  por  sobrepreço  na  execução  do
contrato.

7.  DA  ABERTURA  DA  SESSÃO,  CLASSIFICAÇÃO  DAS  PROPOSTAS  E
FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1.  A abertura da presente  licitação dar-se-á em sessão pública,  por  meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
7.4.  O sistema disponibilizará  campo próprio para troca de mensagens entre  o
Pregoeiro e os licitantes.
7.5.  Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  deverão  encaminhar  lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a
melhor oferta deverá ser de R$ 0,10 (dez) centavos.
7.9.  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.
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto  e  fechado”,  em  que  os  licitantes  apresentarão  lances  públicos  e
sucessivos,  com  lance  final  e  fechado,  nos  termos  do  art.  33  do  Decreto  nº
10.024/2019.
7.11.  A  etapa de  lances  da  sessão  pública  terá  duração  inicial  de  15  (quinze)
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 (dez) minutos,
aleatoriamente  determinado,  findo  o  qual  será  automaticamente  encerrada  a
recepção de lances.
7.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até
10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em
até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.12.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.13.  Após  o  término  dos prazos  estabelecidos  nos itens anteriores,  o  sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.13.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes,
até o máximo de 3 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final
e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.14. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir
o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.
7.15.  Em caso  de  falha  no sistema,  os  lances  em desacordo  com os  subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro;
7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18. 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.
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7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.20.  O  Critério de julgamento adotado será  o de menor preço por item,
respeitado  o  valor  máximo  fixado, conforme  definido  neste  Edital  e  seus
anexos.
7.21.  Caso  o  licitante  não  apresente  lances,  concorrerá  com  o  valor  de  sua
proposta.
7.22.  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.
7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.24.  A  melhor  classificada  nos  termos  do  item  anterior  terá  o  direito  de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.27. 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.
7.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
7.29.  Havendo  eventual  empate  entre  propostas  ou  lances  ,  o  critério  de
desempate  será  aquele  previsto  no  art.  3º,  §  2º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.29.1. no pais;
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7.29.2. por empresas brasileiras;
7.29.3.  por  empresas  que  invistam  em  pesquisa  e  no  desenvolvimento  de
tecnologia no País;
7.29.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.30.  Persistindo  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.
7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar,  pelo  sistema  eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que  tenha
apresentado  o  melhor  preço,  para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  vedada  a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.31.1.  A  negociação  será  realizada  por  meio  do  sistema,  podendo  ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.31.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas)  horas,  envie  a  proposta  adequada  ao  último  lance  ofertado  após  a
negociação  realizada,  acompanhada,  se  for  o  caso,  dos  documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital
e já apresentados.
7.32.  Após  a  negociação  do  preço,  o  Pregoeiro  iniciará  a  fase  de  aceitação  e
julgamento da proposta.
7.33. Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme
procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.
7.33.1.  As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno
porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de
2010,  terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e  às
grandes empresas na mesma situação.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1.  Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019.
8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta,  os  percentuais  das  contribuições  previstas  no  art.  176  da  Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.
8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1
do Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:
8.3.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.3.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.3.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
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8.3.4.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.4.1.  Considera-se  inexequível  a  proposta  que  apresente  preços  global  ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato  convocatório  da  licitação  não  tenha  estabelecido  limites  mínimos,  exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3.4.1.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da  necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo
das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita;
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.6.  O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital
complementar,  por  meio  de  funcionalidade  disponível  no  sistema,  no  prazo  02
(duas) horas sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita  pelo  Pregoeiro.  Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo
Pregoeiro,  destacam-se  as  planilhas  de  custo  readequadas  com  o  valor  final
ofertado.

8.6.2 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde
que não haja majoração do preço.

8.6.2.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas.

8.6.2.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.

8.6.3 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações
do  objeto,  poderá  ser  colhida  a  manifestação  escrita  do  setor  requisitante  do
serviço ou da área especializada no objeto.

8.6.4. 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
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exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.6.5.  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 02 (dois) dias úteis contados da solicitação.
8.6.5.1. 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.
8.6.5.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.
8.6.5.3. 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.
8.6.5.4. 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.
8.6.5.5.  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.
8.6.5.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias úteis, após o qual
poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.6.5.7.  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.
8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta  ou  lance  subsequente,  e,  assim  sucessivamente,  na  ordem  de
classificação.
8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.
8.9.  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.
8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro
passar  à  subsequente,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal  de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
9.1.3. 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.
9.1.3.1.  Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência  de
Ocorrências  Impeditivas  Indiretas,  o  gestor  diligenciará  para  verificar  se  houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
9.1.3.2.  A tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos  societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.3.2.  O  licitante  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua
desclassificação.
9.1.4.  Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
9.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica,  à  regularidade fiscal  e trabalhista,  à  qualificação econômica
financeira  e  habilitação  técnica,  conforme  o  disposto  na  Instrução  Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº  03,  de  2018  mediante  utilização  do  sistema,  deverá  atender  às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas;
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9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF  para  que  estejam  vigentes  na  data  da  abertura  da  sessão  pública,  ou
encaminhar,  em  conjunto  com  a  apresentação  da  proposta,  a  respectiva
documentação atualizada.
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.
9.3.  Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares,  necessários  à  confirmação daqueles  exigidos  neste  Edital  e  já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.4.  Somente  haverá  a  necessidade  de  comprovação  do  preenchimento  de
requisitos  mediante  apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
9.5.  Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com indicação  de  CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
9.6. 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.
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números  de  documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao  CRF/FGTS,  quando  for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.7.  Ressalvado  o  disposto  no item 5.3,  os  licitantes  deverão  encaminhar,  nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2.  Em se  tratando  de  microempreendedor  individual  –  MEI:  Certificado  da
Condição  de  Microempreendedor  Individual  -  CCMEI,  cuja  aceitação  ficará
condicionada  à  verificação  da  autenticidade  no  sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada  -  EIRELI:  ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
9.8.4.  inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com
averbação  no Registro  onde tem sede  a matriz,  no caso  de  ser  o  participante
sucursal, filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
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9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil  das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.9.2.  prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentação  de  certidão  expedida  conjuntamente  pela  Secretaria  da  Receita
Federal  do  Brasil  (RFB) e  pela  Procuradoria-Geral  da Fazenda Nacional  (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3.  prova  de  regularidade  com  o  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço
(FGTS);
9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.5.  prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  estadual,  relativo  ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
9.9.6.  prova  de regularidade com a  Fazenda Estadual  do  domicílio  ou  sede  do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados
ao  objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  declaração  da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.8. 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.

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:
09.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
09.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já  exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  lei,  que  comprovem a  boa  situação
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
09.10.2.1. 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);
09.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação  de  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao
período de existência da sociedade; 
09.10.2.3.  é admissível  o balanço intermediário,  se  decorrer  de lei  ou contrato
social/estatuto social.
09.10.2.4.  Caso  o  licitante  seja  cooperativa,  tais  documentos  deverão  ser
acompanhados  da última auditoria  contábil-financeira,  conforme dispõe o  artigo
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que
tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
09.10.3.  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

09.10.4. 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 item
pertinente.

9.11. Qualificação Técnica:
9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis  com o objeto desta licitação,  ou com o item
pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado.
9.11.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão
dizer  respeito  a  contratos  executados  com  o  fornecimento  de  bens  com  as
seguintes características mínimas:
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9.11.1.1.1  O  fornecimento  de  materiais/equipamentos  compatível  em
características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a
licitante executa ou executou contrato correspondente a 30% (trinta por cento) do
valor estimado para a presente licitação; 
9.11.1.1.2 Será  aceito  o  somatório  de atestados  para  comprovar  a  capacidade
técnica da licitante. 
9.12.  O  licitante  enquadrado  como microempreendedor  individual  que  pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123,  de  2006,  estará  dispensado  (a)  da  prova  de  inscrição  nos  cadastros  de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.
9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante  qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do  edital.  A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento  imediatamente
posterior à fase de habilitação.
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período,  a
critério  da  administração  pública,  quando  requerida  pelo  licitante,  mediante
apresentação de justificativa.
9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará  a  inabilitação  do licitante,  sem prejuízo  das  sanções  previstas  neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.  Se,  na  ordem  de  classificação,  seguir-se  outra  microempresa,
empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade  cooperativa  com alguma restrição  na
documentação  fiscal  e  trabalhista,  será  concedido  o  mesmo  prazo  para
regularização.
9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar  quaisquer  dos  documentos exigidos,  ou  apresentá-los  em desacordo
com o estabelecido neste Edital.
9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em  outro  item,  ficará  obrigado  a  comprovar  os  requisitos  de  habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item
em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.
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9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação  recairá  sobre  o(s)  item(ns)  de  menor(es)  valor(es)  cuja  retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo  de  02  (duas)  horas,  a  contar  da  solicitação  do  Pregoeiro  no  sistema
eletrônico e deverá:
10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem  emendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  devendo  a  última  folha  ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2.  conter  a  indicação  do  banco,  número  da  conta  e  agência  do  licitante
vencedor, para fins de pagamento.
10.2.  A  proposta  final  deverá  ser  documentada  nos  autos  e  será  levada  em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3.  Os  preços  deverão  ser  expressos  em  moeda  corrente  nacional,  o  valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).
10.3.1.  Ocorrendo  divergência  entre  os  preços  unitários  e  o  preço  global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.5.  A proposta deverá obedecer  aos termos deste Edital  e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer,  de forma motivada,  isto é, indicando
contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende  recorrer  e  por  quais  motivos,  em campo
próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de 3 (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  3  (três)  dias,  que
começarão a contar  do término do prazo do recorrente,  sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.  O  acolhimento  do  recurso  invalida  tão  somente  os  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1.  Nas  hipóteses  de  provimento  de  recurso  que  leve  à  anulação  de  atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante  declarado  vencedor  não  assinar  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.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar
a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2.  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.

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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

Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231        Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br

Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610

Telefone: (77) 3421-6520         Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

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

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1.  Homologado o  resultado  da  licitação,  terá  o  adjudicatário  o  prazo  de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata
de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
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 05 (cinco)
dias úteis, 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  de  todos  os  itens  constantes  no  Termo  de  Referência,  com  a
indicação  do  licitante  vencedor,  a  descrição  do(s)  item(ns),  as  respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
14.4.1. 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 REAJUSTE EM SENTIDO GERAL
15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são
as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

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

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

18. DO PAGAMENTO
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
19.1.1.  não  assinar  o  termo  de  contrato  ou  aceitar/retirar  o  instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
19.1.3. apresentar documentação falsa;
19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.6. não mantiver a proposta;
19.1.7. cometer fraude fiscal;
19.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
19.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva,  em pregão para  registro  de  preços  que,  convocados,  não  honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.
19.3.  Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio  entre  os  licitantes,  em qualquer  momento  da  licitação,  mesmo  após  o
encerramento da fase de lances.
19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos  subitens  anteriores  ficará  sujeito,  sem prejuízo  da  responsabilidade  civil  e
criminal, às seguintes sanções:
19.4.1.  Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
19.4.2.  Multa  de  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  estimado  do(s)  item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade  administrativa  pela  qual  a  Administração  Pública  opera  e  atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
19.5.  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;
19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
19.7. 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,

Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231        Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br

Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610

Telefone: (77) 3421-6520         Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.8.  A  apuração  e  o  julgamento  das  demais  infrações  administrativas  não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos
termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na
unidade administrativa.
19.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos  específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração  Pública  Federal  resultantes  de  ato  lesivo  cometido  por  pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas
no Termo de Referência.

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
20.3. 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.
20.4. 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.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
21.2.  A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
licitacao@crefito7.gov.br ou  por  petição  dirigida  ou  protocolada  no  endereço  à
Avenida Tancredo Neves, 939, Edifício Esplanada Tower, Sala 101, Caminho das
Árvores, CEP: 41.820-021, Salvador – BA, Comissão Permanente de Licitação do
Crefito 7.
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21.3.  Caberá  ao  Pregoeiro,  auxiliado  pelos  responsáveis  pela  elaboração  deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.
21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet,  no
endereço indicado no Edital.
21.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis,  contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar  subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
21.7.  As impugnações  e  pedidos  de esclarecimentos  não  suspendem os  prazos
previstos no certame.
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2.  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.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas  que não  alterem a  substância das propostas,  dos documentos e  sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.5.  A  homologação  do  resultado  desta  licitação  não  implicará  direito  à
contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente na Administração.
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22.9.  O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o
afastamento  do  licitante,  desde  que  seja  possível  o  aproveitamento  do  ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
22.11.  O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
https://www.gov.br/compras/ ou pelo site www.crefito7.gov.br  .  

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

22.12.1. ANEXO I – Termo de Referência.
22.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços.
22.12.3. ANEXO II – Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental.

Salvador, 20 de Abril 2022.

MAURÍCIO LIMA PODEROSO NETO
COORDENADOR-PRESIDENTE

NEILA MASCARENHAS MOTA
PREGOEIRA

LUANA COSTA PERUNA
EQUIPE DE APOIO

Revisado e aprovado pelo Setor Jurídico do Crefito 7

____________________________
Assessoria Jurídica CREFITO 7
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO Nº 2174121/2021

1. DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto o registro de preços para

provável aquisição de equipamentos e materiais de informática para o Crefito 7,

conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,  estabelecidas neste

instrumento. A referida aquisição objetiva atender as demandas do Crefito-7, na

Sede  em Salvador  e  Subsedes  em  Vitória  da  Conquista,  Feira  de  Santana  e

Barreiras.

1.2 A aquisição ora pretendida visa dotar aquelas unidades administrativas com

computadores  para  o  desenvolvimento  das  atividades  laborais,  uma  vez  que

contribuem  para  a  boa  prestação  dos  serviços  realizados  em  favor  dos

fisioterapeutas,  terapeutas  ocupacionais  e  a  sociedade  do  estado  da  Bahia,

agilizando  a  busca  e  troca  de  informações;  os  itens  a  serem  licitados  serão

distribuídos conforme tabela abaixo:
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1.3 DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO

1.3.1 Quantidades mínimas, especificações e total por item:

MICROCOMPUTADOR | SEDE / SUBSEDE

Órgão Gerenciador: CREFITO 7
ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

01 14 4.582,22 64.151,08

1.3.2  Especificações  e  quantidades  mínimas,  na  condição  de  Órgãos
Participantes:

Órgão Participante: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

01 20 4.582,22 91.644,40

Órgão Participante: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

01 10 4.582,22 45.822,20

PROCESSADOR

 Número de núcleos 4
 Nº de threads 4
 Frequência baseada em processador 3.00 GHz
 Frequência turbo max 3.50 GHz
 Cache 6 MB
 Velocidade do barramento 8 GT/s
 Nº de links de QPI 0
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PLACA MÃE:

 Suportar memorias LPDDR4 2666 MHz com 2 slots de expansão;
 Compativel com o processador cotado
 No mínimo 01 (um) porta SATA de 6Gb/s;

Portas Frontais:

 2x Portas USB 2.0
 1x saída para fone de ouvido/ caixa de som
 1x entrada para microfone

Portas Traseira:

 2x Portas USB 2.0
 2x Portas USB 3.0
 1x saída para fone de ouvido/ caixa de som
 1x entrada de áudio
 1x entrada para microfone
 1x Ethernet
 1x VGA
 1x HDMI
 1x saída teclado PS/2
 1x saída mouse PS/2.
 Controladora de Rede integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000

Mbits/s
 Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosense, full-duplex
 Porta RJ-45
 wakeon-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANS (802.1q e 

802.1x).

MEMÓRIA RAM:

 Velocidades: 2400MHz
 LPDDR4
 Capacidade : 8 GB

CONTROLADORA DE VÍDEO – INTEGRADA

 Frequência da base gráfica 350 MHz
 Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.00 GHz
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 Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB
 Suporte para 4K Yes, at 60Hz
 Resolução máxima (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24Hz
 Resolução máxima (DP)‡ 4096x2304@60Hz
 Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ 4096x2304@60Hz
 Suporte para DirectX* 12
 Suporte para OpenGL* 4.5

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO:

 Interface: SATA de 6 Gb/s.
 Capacidade: 1TB.
 Rpm: 7.200
 Buffer: 64MB
 Formato: 3,5"
 Taxa de Transferência: 6Gb/s.

MONITOR DE VÍDEO:

 Tamanho da tela: 19"
 Resolução: Full HD 1366 x 768.

GABINETE:

 ligado (power-on) na parte frontal do gabinete;
 Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes 

internos
 Poderão ser aceitos parafusos recartilhados, desde que seja projeto
 original do fabricante do gabinete;
 Acabamento interno composto de superfícies não cortantes;
 Deverá possuir sensor de intrusão capaz de gravar no BIOS logs de 

abertura, mesmo
 quando desconectado da rede elétrica.

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:

 Potência de Pico:200W
 Potencia Real:200W
 Voltagem/ Fonte:127V / 220V
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TECLADO:

 Com fio
 Idioma : Português – BR
 Padrão 107 teclas com todos os caracteres da língua portuguesa

MOUSE:

 Tecnologia óptica, de conformação ambidestra,
 Resolução mínima de 800 (oitocentos) DPI ou superior
 Mouse com fio sem o uso de adaptadores

 Monitor de Tamanho do painel: 21,5” Widescreen VA ( mínimo )

MICROCOMPUTADORES ALL-IN-ON

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

02 02 4.235,54 8.471,08

Órgão Participante: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

02 04 4.235,54 16.942,16

Especificações:

Processador:

 Intel i3 9100 ou compatível

Placa de Vídeo:

 Intel Graphics 630 ou compatível

Memória:
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Capacidade: 4 GB Sodimm – ( mínimo )
Tipo: DDR4

Armazenamento:

1 x 256GB M2 NMVe

Fonte:

Adaptador 19V 120W

Web Cam:

1.3 M Pixels

Monitor:

 21.5" 1920 x 1080 FULL HD

Rede:

WiFi 802.11 B / G / N + Realtec RTL 8000 10/100/1000
Som:

2 x 3 W Autofalante

Sistema Operacional:

Linux

Conteúdo da Embalagem:

All In One Home
Teclado sem fio
Mouse sem fio

MICROCOMPUTADOR | COMUNICAÇÃO/TI

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231        Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br

Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610

Telefone: (77) 3421-6520         Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

ITEM QUANTID VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

03 03 R$6.833,63 20.500,89

Órgão Participante: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO

ITEM QUANTID VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

03 20 R$6.833,63 136.672,60

Órgão Participante: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTID VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

03 02 R$6.833,63 13.667,26

ESPECIFICAÇÕES

PROCESSADOR:

Desempenho  -  Atingir  pontuação  mínima  de  7.000  pontos  conforme  lista  de

processadores  no  link  http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; Número  de

núcleos : 8 , Nº de threads :16, Frequência baseada em processador: 3.80 GHz

Frequência turbo max: 5.10 GHz, Cache: 16 MB , Velocidade do barramento: 8

GT/s,  TDP  125  W,  Frequência  de  TDP  Configurável  -  baixo  3.50  GHz,  TDP

Configurável - baixo 95 W

PLACA MÃE:

 Processador: compatível com o processador especificado Memória:
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Memória 4 x DIMM, máximo de 128GB , DDR4 2933/2800/2666/2400/2133

MHz  Non-ECC,  Sem-buf-  fered,  Arquitetura  de  memória:  Dual  Channel,

OptiMem

Gráfico: Processador Gráfico Integrado, 1 x DisplayPort 1.4**, 1 x HDMI 1.4b, 
Suporte Multi-GPU:

Suporta Tecnologia AMD 2-Way CrossFireX

Chipset: 1 x PCIe 3.0 x16 (modo x4), 2 x PCIe 3.0 x1

Armazenamento:

  2x slot(s) M.2 , 5x portas SATA 6Gb/s

Chipset :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices 

support (PCIE 3.0 x 4 mode)

1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support 

(SATA & PCIE 3.0 x 4 mode), 5 x SATA 6Gb/s port(s), Support Raid 0, 1, 5, 10

LAN: Intel I219-V 1Gb Ethernet

Áudio: - Realtek ALC887 com 8 canais - CODEC de alta definição*, Suporta: 

Jack-detection, Multi- streaming, Front Panel Jack-retasking, até 24-Bit/192kHz 

playback

Recursos de áudio: Blindagem de áudio, Camadas de PCB de áudio dedicadas, 

Capacitores de áu- dio japoneses premium

Portas USB Traseiras : 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 x Type-A +1 x USB Type-C®), 2 
x USB 3.2 Gen 1 (2 x

Type-A), 2 x USB 2.0 (2 x Type-A), Portas USB Frontais, - 4 x USB 3.2 Gen 1, 
- 4 x USB 2.0
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Portas painel traseiro I/O:

1 x Porta combo PS/2 para teclado/mouse, 1 x DVI-D , 1 x DisplayPort,1 x 

HDMI,1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.2 Gen 2 (1 x Type-A+1 x USB Type-

C®), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 x USB 2.0,

3 x Audio jack(s).

 Portas painel interno I/O:

1 x Conector CPU Fan, 3 x Conector (s) Chassis Fan, 1 x Conector AIO_PUMP,1

x Conector para controle de iluminação de faixa RGB ,2 x USB 3.2 Gen 1 (até

5Gbps) suporta 4 portas USB 3.2 Gen 1 adicionais, 2 x USB 2.0 connector(s)

suporta 4 portas USB 2.0 adicionais, n1 x M.2 Socket 3 com M key, suporta

dispositivos  de  armazenamento  tipo  2242/2260/2280/22110  (PCIE  3.0  x  4

mode)1 x M.2 Socket 3 com M key, suporta dispositivos de armazenamento tipo

2242/2260/2280 (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode), 1 x Conector SPI  TPM, 5 x

Conectores SATA 6Gb/s, 1 x Conector de saída S/PDIF, 1 x Conector de energia

de 4-pinos EATX 12V, 1 x Conector de energia de 24-pinos EATX, 1 x Conector

de energia de 8-pinos EATX 12V, 1 x Conector de áudio Frontal (AAFP), 1 x

Clear CMOS jumper(s), 1 x Conector do painel de sistema,1 x Conector para

porta COM , BIOS: 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS

Gerenciabilidade: WOL by PME,

PXE Suporte a Sistema 

Operacional: Linux 

     Formato: Modelo: mATX (24.4 cm x 24.4 cm)

MEMÓRIA RAM: Velocidades: 3000MHz, LPDDR4, Capacidade : 16 GB (2x8)
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CONTROLADORA DE VÍDEO:

 Memória dinâmica: 2 GB , LPDDR5, Suporte a multidisplay; Suportar, no 
mínimo, DirectX 12 e OpenGL 4.2.

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO:

Interface: SATA III 6 Gb/s, Capacidade: 480 GB, Desempenho4 [QD32 4 KB]: 

Leitura sequencial até (MB/s) 545, MTTF6: Até 1,00 M horas

SSD de 2,5"/7 mm encapsulado

 GABINETE:

Com refrigeração, Sistema de monitoramento de temperatura controlada pelo

BIOS, Botão liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e

do  computador  ligado  (power-on)  na  parte  frontal  do  gabinete,  permitir  a

abertura  do  equipamento  e  a  troca  de  componentes  internos,  Acabamento

interno composto de superfícies  não cortantes,  sensor de intrusão capaz de

gravar no BIOS logs de abertura, mesmo quando desconectado da rede elétrica.

 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:

 Potência: 600W, Potência de entrada:100~240Vac 8A-4A 47-63Hz, 
Ventoinha:120mm,PFC:Ativo,Linha única:12V,Proteções: OVP, OPP, OCP, SCP 
Monitor de Tamanho do painel: 21,5” Widescreen VA ( mínimo )

NOTEBOOK

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

04 18 4.973,33 89.519,94

Órgão Participante: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR
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ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

04 10 4.973,33 49.733,30

Processador

8ª Geração do Processador Intel® Core™ i7 8565U ou compatível . Velocidade do 
Processador: 1.8 GHz ( mínimo )

Cache: 8 MB

Sistema Operacional

Windows Linux

Sistema Operacional pré-instalado no produto.

Memória

12GB

Tipo da Memória: DDR4 2400MHz

Suporta até: 20GB (4GB soldado + 16GB slot DDR4 2666MHz)

HD

256GB SSD SATA

Tela

Tipo de Tela:

Antirreflexo 

Tamanho da 

Tela: 15,6"

Resolução da Tela: Full HD (1920 x 1080 )

Placa de Vídeo

NVIDIA® GeForce® 

MX110 Capacidade: 

2GB dedicados 

GDDR5Wireless

WiFi 1x1 AC Bluetooth Sim

Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231        Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br

Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610

Telefone: (77) 3421-6520         Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

Áudio

02 Alto falantes com certificação Dolby Áudio 1.5W

Slot de Cartão de Memória

Leitor de cartões 4 em 1: SD, SDHC, SDXC e MMC

Portas Frontais/Laterais/Traseiras

02 Entradas USB 3.1

01 Entrada USB 2.0

Teclado

Teclado Numérico

Bateria

2 Células 30Wh

Cor

Prata

Dimensões e Peso

Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 

19,9x362,2x251,5 mm Dimensões do produto com 

embalagem (AxLxP): 333x99x444 mm Peso do 

produto sem embalagem: 1,85 kg

Peso do produto com embalagem: 2,50 kg

Itens Inclusos

01 Notebook
01 Fonte Alimentação 01 Manual de Instruções

MULTIFUNCIONAL

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231        Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br

Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610

Telefone: (77) 3421-6520         Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

05 08 2.616,03 20.928,24

Órgão Participante: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

05 02 2.616,03 5.232,06

Especificação Técnica:

Impressão: Tecnologia de impressão: Jato de tinta ( Banco de tinta )

Tamanho da gota de tinta: 3 picolitros

Resolução: Até 4800 x 1200 dpi de resolução otimizada em 

vários tipos de papel Velocidade de impressão:

Máxima: Em preto 33 ppm e em 

cores 20 ppm Normal: Em preto 15 

ISO ppm e em cores 8 ISO ppm

Automática frente e verso: Em preto 6.5 ISO ppm e em 

cores 4.5 ISO ppm Impressão e digitalização Wireless

Cópias: Velocidade das cópias: 11 ISO cpm (em preto), 5.5 ISO 

cpm (em cores) Modos de cópia: Colorida, preto/branco, 

padrão/melhorada

Quantidade: 1-99 cópias (sem PC)

Tamanho: Base plana: A4, carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm (8.5″x14″)

Funções de cópia: 1 a 2 lados, densidade, redução e ampliação (25-400%), 

multi-páginas, qualida- de, remover perfurados, remover sobras, cópia de 

documentos, sem bordas

Digitalização:

Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas 

CIS colorido Área de digitalização máxima: 21,6 x 
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29,7 cm (8,5″ x 11,7″) Profundidade das cores: 

48 bits de entrada, 24 bits de saída

Funções de digitalização: Digitalização para PC, 

digitalização para a nuvem Resolução: Ótica: 1200 dpi

Hardware: 1200 x 2400 dpi

Interpolada: 

9600 x 9600 dpi 

Fax: Preto e 

branco e colorido

Modem: 33.6 

Kbps

Memória: até 100 

páginas Marcações 

rápidas: 60 

(máxima)

Software PC fax: enviar/receber, fax para e-mail, fax 

para arquivo Alimentador automático de documentos:

30 folhas, 2 lados a 2 lados duplex

Tamanho  máximo:

ofício/21,6  cm  x  36,6  cm

Conectividade:

Padrão: USB de alta velocidade, Wireless 802.11 b/g/n5, Wi-Fi Direct®5,

Ethernet  (10/100  Mbps)  Compatibilidade:  Windows  Vista®  /Windows®

7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit) Win- dows® XP SP3 (32bit)

Windows® XP Professional x64 Edition SP2Windows Server® 2003 SP2 –

Windows Server® 20167 – Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12.x

Utilização do papel:
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Suporte de papel sem PC: Normal (meia carta/14 cm x 21,6 cm, A4 / 21 cm x 

29,7 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, executivo / 18,4 cm x 26,6 cm, ofício / 

21,6 cm x 36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15

cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, 

A4, carta) Tamanho máximo: 21,6 

cm x 120 cm (8.5″ x 47.2″) 

Conteúdo da embalagem:

Multifuncional Manual

CD-ROM para instalação Cabo de energia

1 garrafa de tinta 504 preta (127 mL)

1 garrafa x cada tinta colorida 504 (70 ml) ciano, 

magenta, amarela Garantia 12 Meses Fabricante

IMPRESSORA ETIQUETA

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

06 06 2.098,64 12.591,84

Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

06 01 2.098,64 2.098,64

Especificação Técnica

 Características Gerais
 Resolução da impressão: 8,0 dpmm (203 dpi)
 Velocidade máx. de impressão: 101,6 mm/s
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 Largura máx. de impressão: 104,1 mm
 Diâmetro de mídia máximo: 127,0 mm
 Tamanhos de núcleo de mídia: 25,4 mm, 38,1 mm
 Largura da mídia: de 25,4 mm a 110 mm
 Comprimento mín./máx da etiqueta: 9,6 mm / 990 mm
 Interfaces padrão: Dispositivo USB 2.0, Ethernet e Serial

 Protocolos - rede: TCP/IP-suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP), DHCP, BOOTP, LPR,  
FTP, página da web e Telnet 9100, IPv4

 Protocolos - controle de fluxo serial: XON/XOFF, RTS/CTS
 Tela: 1 botão de alimentação e monitor de LED
 Formatos nativos de gráficos: 1-bit BMP, GIF, PCX, PNG
 Simbologias de códigos de barras: Compatível com todas as 

principais simbologias 1D e 2D, incluindo Aztec, Code 16K, Code 49, 

Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, 

HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (Plessey modificada), PDF417, 

Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 

(variações)

 Linguagens de comando da impressora: Direct Protocol (DP), ZSim 
(ZPL-II), ESim (EPL)

 Conjuntos de caracteres: inglês e latim estendido, árabe, báltico e

orla do Báltico, cirílico, grego, hebreu, tailandês, turco, vietnamita e

mais, com tecnologia Monotype™ Universal Font Scaling Technology

(UFST) e WorldType Layout Engine (WTLE)

 Memória: DRAM: 64 MB Flash: 64MB
 Leitor de cartão magnético: Não
 Alimentação: 100 - 240 v (AC)
 Características da Fita
 Suporte da fita: Lado externo revestido
 Diâmetro máx. da fita: 68,0 mm
 Tamanhos de núcleo da fita: 12,7 mm (0,5 Polegada), 25,4 mm (1 

Polegada)
 Largura da fita: 25,4 mm a 109,2 mm
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 Comprimento do máximo da fita: Núcleo de 25,4 mm: Núcleo de 
300,0 m 12,7 mm: 75,0

 Características Elétricas, Físicas e Ambientais
 Entrada: 100-240V AC a 50-60 Hz, 1,5 A
 Saída: 24 V, 2,5 A
 Dimensões (C x L x A): 297 mm x 226 mm x 177 mm
 Peso: 2,5 kg (5,5 lb)
 Temperatura de operação: +5 °C a +40 °C com UR de 10% a 80% 

sem condensação
 Temperatura de armazenamento: -40 °C a +60 °C com UR de 10% a 

90%

IMPRESSORA LASER COLOR

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

07 04 2.824,95 11.299,80

Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

07 02 2.824,95 5.649,90

Especificações

Funções / Multitarefa suportada:
 Impressão
Cópia
Digitalização
E-mail

Velocidade de impressão:

A4: Até 38 ppm
Carta: Até 40 ppm Preto
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Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto
Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm

Resolução de impressão Preto:

FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi)

Tecnologia de impressão:
 Laser

Idiomas padrão de impressora:
HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, 
PWG Raster

Tipo de digitalização / Tecnologia:
Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por 

contato (contact image sensors - CIS)

Resolução da digitalização:

Hardware: Até 1200 x 1200 dpi
Ótica: Até 1200 x 1200 dpi

Formatos dos arquivos digitalizados:
PDF, JPG, TIFF

Modos de Entrada para digitalização:
Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; 

Software HP Scan, e aplicati- vo de usuário via TWAIN ou WIA

Formatos de arquivos digitalizados:

PDF, JPG, TIFF

Modos de Entrada para digitalização:

Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, 

software HP Scan e aplicati- vo de usuário via TWAIN ou WIA

Velocidade de digitalização:

Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco)
Até 20 ppm/34 ipm (cores)
Duplex: Até 46 ipm (preto e branco) até 34 ipm (cores)
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Formato de arquivo de digitalização nativo:
PDF, JPG

Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza:

 24 bits / 256

Velocidade de cópia Preto (A4):

Até 38 cpm

Resolução de cópia:

Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos)
Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos)

Conectividade padrão:
1 x USB de alta velocidade 2.0
1 x host USB traseiro
1 x porta USB frontal
Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T
Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ

Capacidade sem fios:

 Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA 

Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-

Energy

Memória:

Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB
Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB

Velocidade do processador:

- 1200 MHz

Requisitos mínimos do sistema:
PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, 

porta USB, navegador de internet

Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta 
USB

Alimentação:
Fonte de alimentação interna (integrada)
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SCANNER

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

08 06 2.568,36 15.410,16

Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

08 02 2.568,36 5.136,72

Modelos  de  rede,  que  incluem conectividade  sem fio,  permitem  aos  usuários

compartilhar scanners com facilidade em um ambiente distribuído.

Velocidades de produção * 60 ppm/120 ipm ( mínimo ) Capacidade do alimentador

Até 80 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb.) Conectividade

USB 3.2 Gen 1x1

Compatível com USB 2.0 

Rede sem fio 802.11 b/g/n e Ethernet 10/100 Tamanho máximo do documento
216 mm x 3000 mm (8,5 pol. x 118 pol.) Tamanho mínimo do documento

52 mm x 52 mm (2,08 pol. x 2,05 pol.) Espessura e peso do papel

Papel de 27-433 g/m² (7,2 - 160 lb.)

Espessura de cartão grosso de até 1,25mm (0,05 pol.) Resolução máxima de 
captura óptica 600 dpi

Acessórios e suprimentos Acessório defletor de empilhamento

Mesa digitalizadora modular integrada A4/Ofício

Acessório de Mesa Digitalizadora Modular para Passaporte Capas transportadoras 
(PACOTE DE 5)

Kit de rolo de alimentação

Kit do rolo da esteira de pré-separação & Ruído acústico

Modo desligado ou pronto: < 20 dB(A) Digitalizando: <50 dB(A)
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Certificações do produto e aprovações Argentina (marca S)

Austrália/Nova Zelândia (RCM) Canadá (cTUVus & ICES-003) China (CCC)

União Europeia (CE)

União Europeia (GS Mark) Índia (BIS)

Japão (VCCI) México (NOM)

Rússia/União Econômica da Eurásia (EAC) Coreia do Sul (KC)

Taiwan (BSMI)

EUA (cTUVus & FCC)

Leitura de códigos de barras Codabar

Código 128

Código 3 de 9

EAN -13 EAN-8

Intercalado 2 de 5 PDF417

QR UPC-A UPC-E

Software incluído

Capture Pro 

Limited Edition 

Smart Touch

Segurança de dados

Este scanner processa os dados digitalizados exclusivamente por meio da memória

volátil, garantindo que os dados da imagem sejam efetivamente apagados após o

desligamento. Leia mais sobre a segurança de dados.

Dimensões e peso

Peso: 3,3 kg (7,2 lb.) Profundidade: 204 mm (8,0 pol.) sem as bandejas de entrada
e saída Largura: 312 mm (12,3 pol.) Altura: 182,5 mm (7,2 pol.), sem bandeja de 
entrada Profundidade com bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pol.) 

Altura com bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pol.) Requisitos elétricos 100–240 
V (internacional); 50–60 Hz Certificação ambiental 2008 EuP

Qualificação ENERGY STAR EPEAT Gold
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Formatos de arquivo de saída

BMP, JPEG,TIFF de página única,Microsoft Excel, Microsoft Word,TIFF de várias 
páginas PDF,PDF com texto pesquisável, PNG, RTF, Opções de resolução de saída 
de imagem Até 1200 dpi, Protocolos de rede, DHCP (ou IP estático),TCP/IP

Compatibilidade com sistemas operacionais WINDOWS Server 2016 edições x64 
WINDOWS Server 2012 R2 edições x64 WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits)

WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits)

WINDOWS 10 (32 e 64 bits)

Ubuntu 16.04 64 bits e 32 bits

Ubuntu 18.04 64 bits

Open SUSE 11.3 (i586) 32 bits

Open SUSE LEAP 15.1 64 bits

SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64 bits SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 
de 64 bits

WINDOWS XP SP3 (32 bits e 64 bits) (disponível apenas na China) 

Neokylin V7 (Intel x86/x64 & MIPS only) (disponível apenas na China) UOS (MIPS) 
(disponível apenas na China)

Temperatura operacional/Umidade operacional Temperatura operacional 10-35°C 
(50-95°F) Umidade operacional 15% - 80% UR

Painel de controle do operador

Tela LCD colorida e sensível ao toque de 3,5 polegadas (89 mm) com botões de 
controle do operador

Software opcional Capture Pro Software Info Input Solution

Recursos de manuseio de papel (SurePath) Controlled stacking

Enhanced jam recovery Intelligent Document Protection

Interactive multifeed with image display on host Detecção de multialimentação de 
comprimento Ultrasonic Multifeed Technology Operator overrides

Software de aprimoramento de imagem Perfect Page Processamento de limite 
adaptativo

Adicionar ou remover borda Corte dinâmico

Equilíbrio de branco automático Corte automático Brilho/contraste automático 
Equilíbrio automático de cores
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Detecção automática de cores Orientação automática

Corte automático de fotos Suavização da cor do fundo Leitura de códigos de barras

Segmentação de imagens em preto e branco Ajuste de brilho e contraste

Remoção de página em branco baseada em conteúdo Enquadramento

Selos digitais

Digitalização de fluxo duplo Saída eletrônica de cores Ajuste de cor aprimorado

Gerenciamento de cores aprimorado Corte corrigido

Limite fixo

Remoção de meio-tom Preenchimento da borda da imagem Preenchimento de furos
da imagem Mesclar imagem

Divisão de imagem iThresholding

Remoção de ruído de pixel solitário

Digitalização de documento longo (até 3000 mm/118 pol.) Remoção de ruído da 
regra da maioria

Saída multicores

Saída de múltiplos documentos

Rotação ortogonal

Compressão de saída - CCITT Grupo IV, JPEG, saída não compactada Corte relativo

Nitidez 

Digitalização de manga (para digitalizar documentos A3 ou vários documentos 
pequenos) Filtragem de listras

Consumo de energia

Em execução: menos de 36 watts

Modo de suspensão: menos de 5,0 watts Em standby: menos de 0,5 watts

Volume diário recomendado Até 9.000 páginas por dia
Configuração recomendada para o PC

Configuração mínima do PC com aplicativo de digitalização: Processador Intel Core 

i3 ou mais rápi- do, pelo menos 4 GB de RAM (Microsoft Windows)

Tecnologia de digitalização
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CIS (CMOS) duplo com iluminação de LED RGB; a profundidade de bits de saída em

escala de cin- za é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits de saída colorida é

de 24 bits (8 x 3); a profundi- dade de bits de captura colorida é de 48 bits (16 x 3)

ROTEADORES

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

09 05 388,30 1.941,50

Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

09 05 388,30 1.941,50
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Especificação Técnica

 Portas: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps, 1 Porta WAN 10/100/1000Mbps
 Botões: Botão de reset, botão liga / desliga, botão liga / desliga WPS / 

Wi-Fi
 Fonte de Alimentação: 12V / 1A
 Antena: 4 Antenas Externas Fixas e 1 Antena Interna

Requisitos de sistema:

 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / 2000 / NT / 98SE, sistema

operacional MAC, NetWare, UNIX ou Linux

 Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ou outro

navegador ativado por Java

 Modem a cabo ou DSL

Meio Ambiente:

 ℃ ℃ ℉ ℉Temperatura de operação: 0 ~40  (32  ~104 )
 ℃ ℃ ℉ ℉Temperatura de armazenamento: -40 ~70  (-40  ~158 )
 Umidade Operacional: 10% ~ 90% sem condensação
 Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

Wireless:
 Padrões Wireless: IEEE 802.11ac / n / a 5GHz, IEEE 802.11b / g / 

n 2.4GHz
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 Frequência: 2.4GHz e 5GHz
 Funções Wireless: Habilitar / Desabilitar Rádio Wireless, WDS 

Bridge, WMM, Estatísticas Wireless

 Segurança Wireless: Criptografia WEP de 64/128-bit, WPA / WPA2, 

WPA-PSK / WPA2-PSK

Taxa de Sinal:

 5 GHz: até 867 Mbps

 2,4 GHz: até 300 Mbps

Sensibilidade de Recepção:

 5 GHz:
 11a 6Mbps: -93dBm ~ 11a 54Mbps: -78dBm
 11ac HT20mcs8: 69dBm; 11ac HT40mcs9: -65dBm
 11ac HT80 mcs9: -62 dBm
 2,4 GHz:
 11g 54 Mbps: -78dBm
 11n HT20 mcs7: -74dBm
 11n HT40 mcs7: -71dbm

Potência de Transmissão:
 CE EIRP: <20dBm (2,4 GHz); <23dBm (5GHz)
 FCC: <30dBm (2,4 GHz e 5 GHz)

Software:
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 Tipo de WAN: IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, PPTP (Acesso 

Duplo), L2TP (Dual Access), BigPond

 Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, 

Gerenciamento Remoto

 DHCP: Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de endereço
 Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, 

DMZ, DNS Dinâmico DynDns, NO-IP

 Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento 

Local, Lista de Host, White List, Black List

 Firewall: DoS, SPI Firewall, IP e vinculação de endereço MAC
 Protocolos: IPv4, IPv6

 Rede de Visitantes: Rede para convidados de 2,4 GHz, rede para 

convidados de 5 GHz

 Servidor VPN: OpenVPN, VPN PPTP

MONITORES
Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

10 14 1.452,28 20.331,92
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Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

10 10 1.452,28 14.522,80

Especificação Técnica

 Tamanho: 29"
 Formato: 21:9 UltraWide
 Tipo de painel: IPS
 Gama de cores (CIE1931): sRGB 99%
 Profundidade de cor (Número de cores): 16,7 Milhões
 Distância entre píxeis: 0,2628 x 0,2628 mm
 Tempo de resposta: 1ms (MBR)
 Taxa de atualização: 75 Hz
 Resolução: 2560 x 1080
 Brilho: 250 cd/m²
 Relação de contraste: 1000:1 (Typ.)
 Ângulo de visualização: 178° / 178°

Entradas e Saídas:

 1x HDMI 1.4
 1x DisplayPort 1.2
 1x USB-C (DP Alt. Mode)
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Alimentação:

 Tipo: Adaptador externo
 Entrada: 100 ~ 240V
 Consumo de Energia: 23,3W

Recursos:

 Picture Mode
 PIP
 Smart Energy Saving
 4 Screen Split
 Dynamic Action Sync

Físico:

 Ajuste de Inclinação: -5° ~ 20°
 Tamanho VESA: 75 x 75 mm

Dimensões:

 Sem base: 702,5 x 328,4 x 63,8 mm
 Com base: 702,5 x 415 x 204,1 mm

HEADSET

Órgão Gerenciador: CREFITO 7
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ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

11 20 225,27 4.505,40

Informações técnicas

Código ERP 1622900001

Código 

Sku9004145 

Dados Técnicos

Conexão: PC via USB/USB-C, conecta dispositivos móveis e tablets via 3,5mm e os 

dispositivos que suportam USB-C

 Ideal para usuários que fazem reuniões através de telefonemas pelo PC, para 

webinars, telecon- ferências, música e outros aplicativos multimídia.

SoundGuard: Limitação acústica para proteção contra sons acima de 118 dBa

Controle remoto para: Atender e recusar ligações, desligar, reter, rediscar, silenciar 

ligações e para controlar volume +/-

Garantia 1 ano

Itens Inclusos 01- Headset 01- Estojo

MEMÓRIA RAM DDR 3

Órgão Gerenciador: CREFITO 7
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ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

12 15 552,37 8.285,55

Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

12 10 552,37 5.523,70

ESPECIFICAÇÕES
Fator de forma: UDIMM
Pinos: 240
XMP Pronto: Não
Sim Plug N Play: Sim
Velocidades*: 1600 MHz
Latências CAS: 10
Tensões: 1,5V
Capacidades do módulo: 8GB

 Ambiente:

Temperatura de operação: 0 ° C a + 85 °
Temperatura de armazenamento: -55 ° a + 100 ° C
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 Dimensões:

- 133,35mm x 32,8mm x 7,08mm

SSD

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

13 15 427,61 6.414,15

Formato: 2,5

Interface: SATA Rev. 3.0 6Gb/s compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 3Gb/s

Capacidades: 

480GB 

Controladora: 2 

Canais NAND: TLC

Data Transfer ATTO: 480GB até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação

Consumo de Energia: 0,195W Inativo / 0,279W Média / 0,642W MAX Leitura / 1,535W 

MAX Gravação

Temperatura de armazenamento: 40C a 85C Temperatura de operação: 0C a 70C 

Peso:41 g
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Vibração quando em operação: 2,1 7G Pico 7 800 Hz Vibração quando não está em 

operação: 20G Pico 10 2000 Hz Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas MTBF

MESA DE SOM C/USB

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

14 01 2.023,69 2.023,69

Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR
ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

14 02 2.023,69 4.047,38
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    Canais mais 1 Auxiliar CD/DVD/MP3-4

Entradas Balanceadas de Microfone e Linha Por 

Canal Equalização de 3 Vias Por Canal

Entrada USB Com MP3/Wma Player Com Entrada USBTecla de Equalização Turbo

Loud Controle Individual de Monitor Por Canal

Tecla de Sistema Único de Pré-Escuta 

(MON/PFL) Tensão de Rede 120-220V

Dimensões (Alt.xLarg.xProf.) 

82x615x350mm Conexão com 

microcomputador

LEITOR BIOMÉTRICO

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

15 05 636,35 3.181,75

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: Óptico (maior 

resistência). Área de 

captura e leitura:
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Prisma de vidro com LED visível e perceptivo, que informa a ativação automática do 

leitor no mo- mento da captura da digital.

Modelo do leitor: Torre (facilitar o 

manuseio).p> Captura: Qualquer ângulo 

(360o)

Interface: USB 2.0

Resolução: 500 DPI

Voltagem: 5V

Área de Captura: 16 x 18 mm

Tempo de Captura: ~ 300 

milissegundos Tamanho da 

imagem: 248 x 292 pixels Padrões:

248 x 292 pixels

Kit de desenvolvimento: SDK gratuito. Suporta busca do tipo 1:1 e 1:N (limitado).

Padrões do SDK: ISO/IEC 19794-2:2005 ANSI/INCITS. 378-2004. Compressão: WSQ. 

Qualidade da imagem: NIST NFIQ

Driver OS: WindowsTM 98/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/ 7 32-bit e 64-bit/ 8 32-bit

e 64-bit/ 10 32- bit e 64-bit, Linux kernel 2.6 ou superior, Android (dispositivos que

possuam suporte ao USB OTG ativado no kernel).

Tecnologia adicional: Auto-On: Ativação automática nativa do hardware. Multi

dispositivos. Garantia: 12 meses
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MESA DE ASSINATURA

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

16 05 327,77 1.638,85

Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

16 02 327,77 655,54

Especificações:

Pressão: 8192 níveis
Resolução: 5080 LPI
Área de trabalho: 6,3 x 3,9 polegadas
Conexões: USB, HDMI, DVI e VGA
Não possui função touch
Drivers: Win 10, 8.1, 7 Mac OS X 10.8.5 ou posterior
Dimensões do Produto: 260 x 147.7mm

Caneta:

233pps
Sensível à pressão
Sem fio e sem pilhas

Conteúdo da embalagem:
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Mesa Digitalizadora Huion
Caneta PW100 sem bateria
Suporte de caneta com 8 nibs extras
Cabo USB
Guia rápido

Garantia:

12 meses de garantia

Peso:

660 gramas (bruto com embalagem)

TABLET

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

17 09 3.365,67 30.291,03

Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

17 05 3.365,67 16.828,35

Especificação Técnica
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 Tela Retina
 Tela Multi-Touch de 7,9 polegadas (diagonal) retroiluminada por LED
 Resolução de 2048 x 1536 pixels, 326 pixels por polegada (ppp)
 Ampla tonalidade de cores (P3)
 Tela True Tone
 Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade
 Tela totalmente laminada
 Revestimento antirreflexo
 1,8% de refletividade
 500 nits de brilho

 Câmera FaceTime HD
 Fotos de 7 MP
 Abertura ƒ/2.2
 Gravação de vídeo HD 1080p a 30 qps
 Retina Flash
 Captura ampla de cores para fotos e fotos ao vivo
 Auto HDR para fotos e vídeos
 Retroiluminação
 Modo intermitente
 Controle de exposição
 Modo temporizador

Gravação de vídeo
 Gravação de vídeo HD de 1080p
 Slo-mo (120 fps)
 Vídeo em time-lapse com estabilização
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 Estabilização de imagem de vídeo
 Zoom 3x
 Vídeos com localização geográfica

Câmera
 Câmera de 8MP
 Abertura ƒ/2.4
 Lente de cinco elementos
 Filtro IR híbrido
 Retroiluminação
 Fotos ao vivo
 Auto-foco
 Panorama (até 43MP)
 HDR para fotos
 Controle de exposição
 Modo intermitente
 Toque para focar
 Modo temporizador
 Auto estabilização de imagem
 Georreferenciação de fotos

 Rede
 Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), dois canais (2,4GHz e 5GHz), HT80 com MIMO
 Tecnologia Bluetooth 5.0
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 Portas
 Conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm
 Início/sensor Touch ID
 Ligar/Desligar
 Repousar/Despertar
 Aumentar/diminuir volume
 Alto-falantes estéreo integrados
 Dois microfones
 Conector Lightning

 Touch ID
 Sensores
 Touch ID
 Giroscópio de três eixos
 Acelerômetro
 Barômetro
 Sensor de luz ambiente

Localização
 Bússola digital
 Wi-Fi
 Microlocalização iBeacon

 Processador
 A12 Bionic com arquitetura de 64 bits Compatibilidade
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 Compatível com teclados Bluetooth (1ª geração)*
 Sistema operacional iPadOS OU COMPATÍVEL
 Tamanho da tela 7,9
 Tecnologia Wi-Fi
 Resolução da câmera
 Câmera traseira 8MP e Câmera frontal 7MP
 Rotação automática da tela Sim
 TV Digital Não
 GPS Não
 Grava vídeos Sim
 Câmera traseira Sim
 Câmera frontal Sim
 Memória Flash 64 GB
 Funciona como celular Não
 Tipo de tela Capacitiva

 Tensão/Voltagem bivolt
 Garantia 12 meses
 Conexão Wireless ,802.11a/b/g/n/ac
 Frequência GSM Não possui
 - Cabo de Lightning para USB
 - Carregador USB
 Bateria interna recarregável de polímero de lítio com capacidade de 19,1 

watts/hora
 Portas USB Não possui
 Saída HDMI Não possui
 Bluetooth Sim
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 Outras conexões Fone de ouvido
 Requisitos do sistema
 Microfone Integrado Sim

TONER ( AMARELO )
Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL
18 05 968,57 4.842,85

Nr. da peça 76C00Y0 Tecnologia de impressão Color Laser

Valor Capacidade: 18.500 Programa de Recolha de Toners

Capacidade média contínua declarada do tinteiro CMY composto no modo de impressão 

simples (um só lado)

Até 18.500 páginas em Conformidade com Norma ISO/IEC 19798. Dimensão da 

embalagem (mm - A x L x P), 80 x 80 x 490 mm Peso da embalagem (kg): 0.53 kg

TONER ( PRETO )

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

19 05 1.229,25 6.146,25
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Nr. da peça 76C00K0

Tecnologia de impressão : Laser 

a cores Valor Capacidade: 18.500

Programa de Recolha de Toners : Sim

Capacidade média contínua declarada do tinteiro CMY composto no modo de impressão 

simples (um só lado)

Até 18.500 páginas em Conformidade com Norma ISO/IEC 

19798. Dimensão da embalagem (mm - A x L x P)

80 x 80 x 490 mm

Peso da embalagem (kg) : 0.64 kg

TONER ( CIANO )

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

20 05 923,09 4.615,45

Detalhes Técnicos 

PartNumber: 

76C00C0
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Capacidade de 

impressão: 11.500 

páginas Cor: Ciano

Garantia:1 ano pela Lexmark do Brasil

Dimensões:

Tamanho da caixa: 80x 80x 490 mm Peso do Toner: 0.0.53 kg

TONER ( MAGENTA )

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

21 05 965,99 4.829,95

Nr. da peça: 76C00M0

Tecnologia de impressão: Color Laser Valor Capacidade: 11.500

Programa de Recolha de Toners

Capacidade média contínua declarada do tinteiro CMY composto no modo de impressão 
simples (um só lado)

Até 11.500 páginas em Conformidade com Norma ISO/IEC 19798. Dimensão da embalagem
(mm - A x L x P)

80 x 80 x 490 mm

Peso da embalagem (kg) 0.53 kg
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NAS STORAGE

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

22 02 2.617,81 5.235,62

Especificações

CPU Modelo: Marvell ARMADA-385
Arquitetura CPU: ARM 32-bit
Frequência CPU: Dual core 1.6GHz
Motor de criptografia de Hardware integrada: Sim

Memória

Memória: 512MB DDR3
Memória expansível até: Não expansível
Memória flash: 16MB Flash

Compatibilidade de Memória:

Armazenamento
HDD: 4 x SATA3 6Gb/s; 3.5" HDD
Máxima Raw Interno Capacidade: 64 TB: (16 TB HDD X 4, A capacidade pode variar 

de acordo com os tipos de RAID)

Baias de unidade máxima com unidade de expansão: 12
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Capacidade bruta máxima com unidades de expansão: 256 TB (16 TB HDD X 16, A 

capacidade pode variar de acordo com os tipos de RAID)

Máxima standard Tamanho Volume: 16TB

Portas externas

Expansão: USB 3.1 Gen 1 x 2
Rede: Gigabit Ethernet x 1 (1G/100M)

Outras

Fan System: 120mm x 1
Unidade de Alimentação / Adaptador: 90W x1
Tensão de alimentação de entrada: 100V to 240V AC
Certificação: FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK

Operação
Consumo de energia: 24.6W (Operação);
11.3W (Disk hibernação);
Nível de ruído: 19.7dB (HDD ocioso)
Operação Temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Umidade: 5% to 95% RH

Sistema Operacional Próprio
Sem Sistema Operacional Instalado

Sistema Operacional Suportado
Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Server 2016, 
Server 2019

macOS
UNIX, Linux, and BSD
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Idiomas suportados

Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands, Русский, 日本語, 한글, 简体中文, 
繁體中文, Česká, Polski, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Português, Türkçe, 
Español, Magyar

Navegadores compatíveis

Firefox
Chrome
Safari
Microsoft Edge

Rede
Protocolos de rede: CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode 

suportados), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, 

Proxy, SNMP, Syslog

Conexão e transmissão

TCP / IP (IPv4 e IPv6)
Link de agregação: 0
 Jumbo Frame (MTU)
VLAN
EZ Connect
Rede sem fio
DDNS e EZ-Router
Supporta Wake-on-LAN (WOL)

Gestão de Ficheiros e Compartilhamento Sistema de arquivo

Disk Interno: EXT4
Disco externo: FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT
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Explorador de arquivos

Gerenciamento de arquivos baseado na Web
Montagem de arquivo ISO
Compartilhar Links
Monitor de tarefas
Procurar arquivos no PC local
Visualizações em miniatura
Acesso a dados via unidade óptica externa
Suporta reprodução de vídeo

Network Recycle Bin

Compartilhar com base em pasta
Mantém a estrutura de diretórios original e a permissão de arquivo
Restauração ao clicar
Suporta esvaziamento programado
Regras de filtragem: Tamanho do arquivo / Extensão de arquivo
Configurações de exclusão: Tamanho do arquivo / Data do arquivo

Storage management RAID

Tipo de volume: Single, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
O suporte para a migração RAID online

iSCSI/IP-SAN

Objectivos máximos: 64
LUNs máximo: 64
Versões máximo instantâneo de um LUN único: 256
alvo Masking
LUN Mapping
Arquivo ISO de montagem
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Suporta MPIO
Reservas persistentes (SCSI-3)

Gerenciamento de Disco
Verificações programadas de blocos defeituosos
Verificações S.M.A.R.T agendados;

Acesso e Segurança Controle de acesso

Número máximo de usuários: 1024
Número máximo de grupos: 256
Número máximo de pastas compartilhadas: 256
Número máximo de conexões simultâneas: 128
Suporta o Windows Active Directory
Suporta Windows Active Directory / LDAP

ACL
Fornece métodos de configuração de permissão Windows ACL e Linux ACL
Pode habilitar o Windows ACL para pastas compartilhadas específicas
Suporte abrangente para os 13 tipos de configurações avançadas de permissão do 
Windows

Pode visualizar as configurações de permissão da ACL do Windows no ADM
Suporta usuários e grupos locais
A função de redefinição de permissão exclusiva permite que os usuários restaurem 

rapidamente as permissões padrão

Administração do Sistema

Tipo de Log: Log do Sistema, Conexão Log, Arquivo de Acesso Log
Real-time Monitor de usuário on-line
Real-time Monitor do Sistema
Quota do usuário
Virtual Drive (ISO montagem, Máximo 16)
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Suporte UPS

MICROFONE MESA

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

23 05 353,25 1.766,25

Conexão USB

Gerenciamento de chamadas simplificado com interface fácil de usar para 

responder/encerrar, in- terromper e alterar o volume - Microfones inteligentes 

bidirecionais são ativados na direção da voz do usuário

Cobertura de 360º no ambiente com redução ativa do ruído de fundo

Áudio do computador em banda larga e o processamento de sinal digital reduzem os 

vácuos e ecos Suporte de áudio full duplex cria um som rico natural

A2DP integrado permite ouvir mídias de transmissão do seu dispositivo móvel

Design compacto e sem fio vai a qualquer lugar com um estojo leve para transporte 

incluso Altura: 15,00 Centímetros

Altura: 15,00 Centímetros

Profundidade: 5,00 Centímetros

Peso: 500,0 Gramas
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MICROFONE

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

24 10 748,13 7.481,30

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Sistema de viva-voz portátil com conexão via cabo USB para PC - Compatível com 

Windows ou Mac OS - Áudio banda larga para PC: até 6.800 Hz; áudio full duplex com 

cancelamento de eco - Microfone onidirecional com cancelamento de ruído. - 

Compatível com cabo de segurança Kensing- ton - Ideal para salas de reunião de 

pequeno a médio porte com até 4 participantes - Cobertura em 360o - Teclas de 

atendimento, controle de volume e mute.

Conectividade: Com fio

Recursos: Redução de ruídos, Viva-voz

MOUSE 

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

25 16 32,66 522,56
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Órgão Participante: 
52121 - COMANDO DO EXERCITO
UASG: 160036 - COMANDO 6 REGIAO MILITAR

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

25 50 32,66 1.633,00

Especificações:
- Cor: Preto
- Interface: USB
- Plug and Play

Requisitos do Sistema:

- Windows ® XP, Windows Vista ® ou Windows ® 7, Windows ® 8

- Mac OS ® X 10.4 ou posterior

- Kernel Linux ® 2.6 ou posterior

- Porta USB

- Rolagem Fácil
- DPI: 1000

MICROFONE DE LAPELA 
Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

26 02 78,55 157,10

Especificações:

- Tipo: Microfone

- Design: Lapela
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- Conector: 3.5 mm Microfone Jack (TRS)

- Comprimento do cabo: 250 cm

Microfone:

- Direção: Unidirecional

- Impedância: 0,68 kΩ ± 30%

- Resposta de frequência: 50 Hz - 16,000 Hz

- Sensibilidade: -68 dB ± 3 dB

Informações adicionais:

- Microfone clip-on preciso feito de metal resistente 

- Complemento ideal para fone de ouvido 

- Cabo leve e extra longo para uma ótima amplitude de movimento

Compatibilidade:

- PCs/Notebooks

MESA DIGITALIZADORA
Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

27 02 226,93 453,86

Especificações:
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- Caneta Stylus: Caneta Passiva P01

- Área ativa: 4" x 3"

- Sensibilidade à Pressão: 8192 níveis

- Resolução: 5080 LPI (linhas por polegada)

- Taxa de relatório: 266 RPS

- Precisão: +/- 0,01 polegadas

- Altura de leitura: 10 mm

- Cor: Preto - Tensão de Alimentação: USB 5V

- Compatibilidade: Windows 10 / 8 / 7 (32/64 bits) e MAC OS X 10.10 acima

ILUMINADOR RING LIGHT 

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

28 02 142,93 285,86

Ring Light Completo Iluminador Portátil 26cm Com Tripé 2,1m

Ring Light 26cm Completo C/ Tripe 2,1m + Suporte P/ Celular

* Com 3 Tonalidades de Temperatura de Cor

Descrição
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luz com o controle, Branco Quente / Branco Neutro / Branco Frio.

O Iluminador Ring Light de 26 centímetros e desenvolvido para maquiadores, fotógrafos, 

cinegrafistas ... que buscam uma ótima maneira de iluminar com perfeição.

Acompanha tripé de 2,1m que é ajustável.

alimentação do iluminador é através de cabo USB 

# Acompanha

1-Ring Light 26cm

1-Adaptador de celular

1-Adaptador Ball Head

1-Tripe 2.1m

 TRIPÉ PARA CÂMERA

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

29 01 561,83 561,83

Altura minima: 40 cm

Altura maxima: 1,03 metros

Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231        Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br

Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610

Telefone: (77) 3421-6520         Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

Altura maxima com a cabeça elevada (total): 1,30 metros.

Diametro total de uma perna a outra aberta, em posição de uso na altura minima: 26cm

Diametro total de uma perna a outra aberta em posição de uso na altura maxima: 74cm

Peso do tripé: 800 g

Peso suportado pelo tripe: 1,5 kg

Suporte para fixação de câmera e celulares 

SUPORTE PARA CELULAR

Órgão Gerenciador: CREFITO 7

ITEM QUANTIDADE VALOR ESTIMADO VALOR TOTAL

30 05 13,26 66,30

Material: Alumínio e Polipropileno 

Cor: Preto Compacto 

Anti derrapante 4 níveis de altura Nivelador Suporte para celulares e câmeras 360 graus 

Dimensões aproximadas: Altura mínima: 32cmAltura máxima: 80cmLargura mínima: 

15cmLargura máxima: 50 cm Conteúdo da embalagem Tripé Suporte para celular

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

2.1 Tendo em vista a necessidade de melhoria contínua e atualização de infraestrutura

tecnológica  do  Crefito-7,  visto  que  muitos  equipamentos  utilizados  atualmente  têm

bastante tempo de uso.
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2.2 Considerando o transcurso de tempo e, ainda, a velocidade na qual os equipamentos

mudam suas especificações, alguns equipamentos do Crefito 7, já entraram naquilo que as

boas práticas chamam de Obsolescência Programada (quando um produto lançado no

mercado se torna inutilizável  ou obsoleto,  sem mais condições  de upgrade), causando

lentidão no processamento, desenvolvimento e gestão dos sistemas.

2.3 Considerando também que as aquisições em tela serão necessárias para uso de novos

colaboradores,  sendo  as  máquinas  hoje  utilizadas  insuficientes  para  a  quantidade  de

funcionários que iniciarão suas atividades no Crefito 7, faz-se necessária as aquisições em

tela, visando a otimização e celeridade nas atividades dos setores como um todo.

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1  O  CREFITO  7  é  uma  Autarquia  Pública  Federal,  criada  pela  Lei  nº  6.316/1975,

portanto,  submetida  à  obrigatoriedade  do  cumprimento  das  regras  e  princípios

administrativos  em  geral,  devendo  primar  pela  economicidade,  eficiência,  eficácia  e

efetividade. Nesse contexto, é contributivo ao ambiente interno equipamentos que possam

robustecer o desempenho institucional, visando implementar melhorias.

3.2  Tecnologias  de  Informação  (TI)  servem  de  suporte  às  atividades  de

fiscalização/controle e funções e administrativas. No contexto de fiscalização e controle,

servem como instrumentos  de  pesquisa,  coleta  e  armazenamento  de  dados,  meio  de
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acesso e de difusão da informação. No contexto administrativo, servem como instrumentos

de automação e racionalização de processos administrativos e no contexto de gestão, dão

suporte ao planejamento, acompanhamento, avaliação e controle.

3.3  Um  dos  grandes  desafios  da  Equipe  de  Tecnologia  da  Informação  do  Crefito  7

atualmente  é  atender  a  esta  crescente  demanda  dos  usuários  por  novos  serviços  e

produtos, além de sustentar todo o portfólio de sistemas legados em operação.

3.4 Considerando a documentação enviada para análise de viabilidade técnica e financeira,

verificamos que do ponto de vista técnico a especificação dos equipamentos e materiais

atendem muito bem aos padrões tecnológicos que buscamos na referida aquisição.

3.5  Diante  do  exposto,  este  Setor  de  Tecnologia  da  Informação  conclui  que  é

imprescindível a aquisição dos equipamentos e materiais para a evolução e manutenção do

ambiente de tecnologia desta Autarquia, buscando atingir os seguintes objetivos:

3.5.1 Resultados a Serem Alcançados

ITEM TIPO RESULTADO

01
Gestão de
qualidade

de
atendiment

o

Melhorar à eficiência do ambiente de tecnologia, 
provendo a infraestrutura de softwares e sistemas.

02 Adequação
legal

Atender aos ditames legais e orientações das 
normas e órgãos de controle acerca da prestação 
de serviços de TIC, seguindo as

Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231        Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br

Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610

Telefone: (77) 3421-6520         Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

normativas definidas para tais.

03 Disponibilidade Manter em operação bem como prevenir falhas 
catastróficas no ambiente de tecnologia da 
informação.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1  Para  as  referidas  aquisições  será  adotada  a  modalidade  PREGÃO,  na  FORMA

ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -SRP,

em  conformidade  com  a  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  do  Decreto  nº

10.024/2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto n° 8.250, de 23 de

maio de 2014, Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 da Lei Complementar n° 123, de

14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147/2014, do Decreto n° 8.538, de 06 de

outubro de 2015, Lei nº 10.176, de 11 de Janeiro de 2001 aplicando-se, subsidiariamente,

a Lei nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas

normativos, bem como as condições e exigências estabelecidas pelo órgão gerenciador.

5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

5.1 Os materiais e equipamentos enquadram-se na categoria de bens e serviços comuns,

de que trata a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 10.024/2019, por possuírem padrões de

desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado,
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podendo constituir-se em objeto de Registro de Preços licitado por meio da modalidade

Pregão, na forma eletrônica.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

6.1  Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  5(cinco)  dias,  pelo  (a)

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

verificação  de  sua  conformidade  com  as  especificações  constantes  neste  Termo  de

Referência e na proposta.

6.2 O prazo de entrega dos bens é de 15(quinze) dias úteis, contados do(a) aceite da nota

de empenho, de acordo com a necessidade do Crefito 7, no seguinte endereço:

ÓRGÃO GERENCIADOR CREFITO 7: Sede do  Crefito  7  na  Av.  Tancredo  Neves,  Edf.

Esplanada Tower, Bairro: Caminho das Árvores, 939, sala 101 CEP 41.820.021.

ÓRGÃO  PARTICIPANTE: UASG 160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

DO EXERCITO: Rua Território do Amapá, n° 455, Bairro: Pituba, CEP: 41.830-540, de segunda-feira

a quinta-feira, das 9:30 as 11:30 horas  e das 13:30 horas às 16 horas e na sexta-feira, das 8:30 às 11:30

horas;

O responsável pelo recebimento e fiscalização da conformidade entre o que foi empenhado, constante na

nota de empenho de despesa e o material que de fato foi entregue, constante da Nota Fiscal e que,
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também, será o responsável pelo atesto na referida Nota é o  Ten Artur, Chefe do Amox, telefone:  (71)

3202-8800, e-mail: sac.esfcex@gmail.com.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:  UASG:  160036  -  COMANDO 6  REGIAO  MILITAR:  Praça

Duque de Caxias, Rua da Mouraria, Mouraria, S/N, CEP: 400.40-110.

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

especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser

substituídos no prazo de 10(dez)  dias,  a  contar  da notificação da  contratada,  às  suas

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias (úteis), contados do

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

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.5 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida

dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o  recebimento

definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.6  O recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO
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7.1 O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias contados a partir da apresentação

de Fatura ou Nota Fiscal, destacando os Impostos, devendo a CONTRATADA apresentar

após entrega, nota fiscal, devidamente atestados pelo fiscal do Contrato e acompanhado

dos comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, dentro dos prazos de validade;

7.2 Será efetuada pelo Crefito 7 a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados

na legislação em vigor, tais como, IR, CSLL, COFINS e PIS/PASEP;

7.3 A retenção dos tributos não será efetuada caso a CONTRATDA apresente juntamente

com a Nota Fiscal a comprovação de que a mesma é optante do Sistema Integrado de

Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

– SIMPLES;

7.4 Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação

regular em relação ao INSS e FGTS e contribuições federais, apresentados em atendimento

às exigências da habilitação, estiverem com a validade expirada, a CONTRATADA deverá

apresentar  a  documentação  regular  sob  pena  de  o  pagamento  ficar  retido  até  a

apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.

7.5  O  CONTRATANTE  descontará  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  os  valores

necessários para cobrir possíveis despesas com multas e indenizações ou outros encargos

de responsabilidade da CONTRATADA.

7.6 Todos os impostos, taxas, contribuições, encargos sociais incidentes sobre a execução

do contrato correrão por conta da CONTRATADA;

7.7  Fica  expressamente  estabelecido  que  os  preços  unitários  incluem todos  os  custos

diretos e indiretos para a execução do contrato, de acordo com as condições previstas no
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Termo de Referência e demais documentos e outras obrigações de qualquer natureza, não

sendo devida a CONTRATANTE qualquer outro pagamento, sejam quais forem os motivos;

7.8 A nota fiscal deverá ser preenchida em nome do Conselho de Fisioterapia e Terapia

Ocupacional  da  Sétima  Região/Crefito-7,  com  sede  na  Avenida  Tancredo  Neves,  Ed.

Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021. Telefone: (71) 3045-

4231  ou  (71)  98198-2292,  devendo  constar  no  corpo  da  Nota  Fiscal  o  número  do

Empenho;

7.9 Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura por erro ou rasura, a contagem do prazo

iniciar-se-á a partir  da nova data de entrega ao fiscal  do contrato ou no protocolo da

CONTRATANTE;

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1  As  despesas  desta  aquisição  ocorrerão  por  conta  da  dotação  orçamentária  sobre  a
rubrica descrita a seguir:

8.1.1 “Equipamentos de Processamento de Dados” - 6.2.2.1.1.02.01.03.006 e “Materiais de
Informática” – 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1  Oferecer  todas  as informações  necessárias  para  que  a  contratada possa  efetuar  a

entrega dentro das especificações técnicas recomendadas;
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9.2 Efetuar  o  pagamento,  das  notas  fiscais  correspondentes,  no prazo máximo de até

10(dez)  dias  do  recebimento  das  mesmas,  após  devidamente  atestadas  pelo  setor

competente;

9.3 A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de Servidor do CREFITO-7 ou de

pessoas previamente designadas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização da

execução do contrato;

9.4 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato.
9.5  Facilitar  o  acesso  dos  técnicos  da  CONTRATADA  às  áreas  de  trabalho,  registros,

documentação e demais informações necessárias ao bom desempenho das funções.

9.6  Designar  equipe  do  Centro  Técnico  de  Informática  para  acompanhar  a  entrega,

servindo de elo entre as partes.

9.7 Assegurar a configuração adequada da instalação do equipamento, através de suporte
remoto;

9.8  Manter  backup  adequado  para  satisfazer  as  necessidades  de  segurança  e

recuperação no caso de falha da máquina;

9.9 Dar prioridade aos profissionais da CONTRATADA para utilização do equipamento da

CONTRATANTE quando da visita técnica dos mesmos;

9.10 Conferir os resultados obtidos na utilização do objeto licitado. Em caso de erro nos

resultados obtidos deverá informar a CONTRATADA em tempo hábil para que esta possa

corrigir o problema que for gerado por erro nos programas;

9.11  Notificar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  quaisquer  irregularidades  que  venham

ocorrer, em função da execução contratual;

9.12 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
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9.12.1  Exercer  o  poder  de  mando sobre  os  empregados da Contratada,  devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados;

9.12.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;
9.12.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

9.13 Proporcionar à CONTRATADA as facilidades e as informações necessárias a fim de

que possa efetuar a entrega do bem contratado;

9.14 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em

especial, a aplicação de sanções, alterações e revisões do Contrato;

9.15 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato;
9.16 Aceitar ou rejeitar o bem, após a conclusão de cada etapa do objeto, fazendo, as

observações que julgar necessárias à sua perfeita conclusão e devida aceitação;

9.17 Designar um gestor do contrato, responsável pelo acompanhamento do objeto deste
termo.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 A  CONTRATADA,  além das determinações contidas na Proposta de Preços, que

aqui  se  consideram literalmente transcritas,  bem como daquelas  decorrentes  de  lei,

obriga-se a:

10.1.1  Fornecer  os bens  de acordo com as especificações  técnicas  constantes  no

instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e

nos turnos e horários de expediente da Administração;
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10.1.2 Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios

ao  seu  alcance,  a  ampla  ação  fiscalizadora  dos  prepostos  designados  pelo

CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem

solicitadas;

10.1.3  Comunicar  ao  CONTRATANTE qualquer  anormalidade  que  interfira  no  bom

andamento do contrato;

10.1.4 Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao

CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia

própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o

equivalente  a  todos  os  danos  decorrentesde  paralisação  ou  interrupção  do

fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE

ou  ainda  por  caso  fortuito  ou  força  maior,  circunstâncias  que  deverão  ser

comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

10.1.5  Manter  durante  toda a  execução  do  contrato,  em compatibilidade  com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste

temo de referência;

10.1.6  Providenciar  e  manter  atualizadas  todas  as  licenças  e  alvarás  junto  às

repartições competentes, necessários à execução do contrato;

10.1.7 Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam

ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do

presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e

Municipal, relativas ao objeto do contrato;
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10.1.8  Adimplir  os  fornecimentos  exigidos  pelo  instrumento  convocatório  e  pelos

quais se obriga, visando à perfeita execução deste contrato;

10.1.9 Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
10.1.10 Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as

especificações e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-

estrutura e equipe técnica necessária à sua execução;

10.1.11 Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
10.1.12 Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de

rede autorizada do fabricante, identificando-a;

10.1.13 Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-

obra para execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;

10.1.14 Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos

bens, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total;

10.1.15 Arcar com todas as despesas referentes a materiais,  mão de obra, transporte,

seguros,  taxas,  tributos,  incidências  fiscais  e  contribuições  de  qualquer  natureza  ou

espécie, encargos sociais,  salá-  rios  e quaisquer outros encargos necessários à perfeita

execução do objeto;

10.1.16 Comunicar ao Crefito 7, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários;

10.2 Atender a toda e qualquer solicitação de reformulação ou correção que se faça 

necessária ao atendimento das necessidades do Crefito 7, pertinentes a execução do 

objeto deste termo;
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10.3  Repassar  toda  a  documentação  e  conhecimento  técnico  pertinente  à  operação  e

manutenção dos do equipamento, quando do encerramento do contrato a funcionários do

Crefito 7 para esta fina- lidade;

10.4 Cumprir todas as cláusulas de Garantia e Suporte Contidas neste termo;
10.5 Cumprir os prazos e acordos previstos neste termo de referência e acordados com o

Centro Técnico de Informática;

10.6  Tratar  como  confidenciais  informações  e  dados  contidos  nos  Sistemas  da

CONTRATANTE, guardando total sigilo perante terceiros;

10.7 Somente os técnicos da CONTRATADA, ou pessoas a quem ela autorizar por escrito;

10.8 Fica ressalvado à CONTRATADA o direito de adotar medidas de segurança que entender

necessárias  a  fim  de  evitar  que  pessoas  não  autorizadas  executem  os  serviços  de

manutenção,  exceto  lacres/travas  de  acesso  exclusivo  da  CONTRATADA  ou  senhas

exclusivas.

11. DO CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.

11.1 A gestão do contrato será efetuada pelo funcionário Vinicio Gonçalves Pinheiro.

11.2 A execução, acompanhamento e fiscalização serão de responsabilidade de funcionário

pertencente ao Setor de Tecnologia da Informação, Sr. Paulo Ricardo da Silva Vieira, o qual

será nomeado “fiscal do contrato”, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93, na

condição de representante do Crefito -7/BA, tendo como atribuições mínimas:

11.2.1 Acompanhar a execução físico-financeira do contrato;
11.2.2 Atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta

execução do objeto para fins de pagamento, bem como apresentação de relatório
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de  acompanhamento  e  execução  em  conformidade  com  o  objeto  que  será

contratado;

11.2.3 Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais,

observando os prazos de vigência e execução;

11.2.4  Requerer  com  antecedência  mínima  de  30(trinta)  dias  ao  setor

competente, as prorrogações e aditivos, se necessário e devidamente justificado;

11.2.5 Comunicar  formalmente  à autoridade superior  quaisquer irregularidades

que possam ocorrer;

11.2.6  Exigir  da  CONTRATADA  o  fiel  cumprimento  de  todas  as  obrigações

contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do termo de

referência;

11.2.7 Recusar produto irregular, diverso daquele que se encontra especificado no

edital e seus anexos;

11.2.8 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,

bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o

que  for  necessário  à  regularização  das  falhas  ou  defeitos  observados  e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências

cabíveis;

11.2.9 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na

verificação da conformidade e dos recursos necessários, de forma a assegurar o

perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercidos  por  um  ou  mais
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representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67

e 73 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.2.10 A verificação da adequação do produto deverá ser realizada com base nos

critérios previstos neste Termo de Referência;

11.2.11  O  fiscal  ou  gestor  do  contrato,  ao  verificar  que  houve

subdimensionamento  da  produtividade  pactuada,  sem  perda  da  qualidade  na

execução do contrato, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta

promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respei-

tando-se os  limites de alteração dos valores contratuais  previstos no § 1º do

artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

11.2.12  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 em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

12.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;
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12.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4 comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5 cometer fraude fiscal;

12.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

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

acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

12.2.2.   multa  moratória  0,02% (dois  por  cento)  por  dia  de  atraso

injustificado sobre o valor  da parcela  inadimplida,  até o limite  de 15

(quinze) dias;

12.2.3 multa compensatória de 0,05% (cinco por cento) sobre o valor

total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4  em  caso  de  inexecução  parcial,  a  multa  compensatória,  no

mesmo  percentual  do  subitem  acima,  será  aplicada  de  forma

proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,

entidade ou unidade administrativa  pela qual a Administração Pública

opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

12.2.6 impedimento de licitar  e contratar com órgãos e entidades da

União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de

até cinco anos;

12.3  A  Sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  prevista  neste  subitem

também  é  aplicável  em  quaisquer  das  hipóteses  previstas  como  infração

administrativa no subitem 11.1 deste Termo de Referência.
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12.3.1  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a

Administraçã 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;

12.4 As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3, 10.2.4 e 10.2.5 poderão

ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos

pagamentos a serem efetuados.

12.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666,

de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.5.1  tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticar,  por  meio

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
12.5.3  demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.6 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.

12.7 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.

12.8 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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13. DA RESCISÃO
13.1 O contrato poderá ser rescindido, a critério da Contratante,  nas seguintes
hipóteses:
13.1.1  Inadimplemento parcial  ou total  de quaisquer obrigações contidas neste
Termo de Referência;
13.1.2 Nas hipóteses previstas no art. 78, incisos IX, X, XI, XII e XVIII, da Lei
8.666/93;
13.1.3  Também ensejará  a  rescisão  contratual,  a  ocorrência  das hipóteses  dos
incisos XIII, XIV, XV, XVI e XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93;
13.2  Na  ocorrência  de  rescisão  contratual  ficam  assegurados  os  direitos  da
Administração contidos no art. 80,  da Lei  8.666/93,  sem prejuízo de quaisquer
outros previstos pela legislação;
13.3  Deverá  a  CONTRATADA,  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,

todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  neste  temo  de

referência, prevendo, como sanções para o inadim- plemento a essa cláusula, a

rescisão do contrato e o ressarcimento dos valores e indenizações devi- dos à

Administração, além das penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78,

inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei nº 8.666/93);

13.4 Verificada a irregular situação fiscal da contratada, incluindo a seguridade

social,  é  vedada  a  retenção  de  pagamento  por  produto  já  executado,  ou

fornecimento  já  entregue,  sob  pena  de  enriquecimento  sem  causa  da

Administração.

14. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

14.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item
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pertinente,  por  meio  da  apresentação  de  atestados  fornecidos  por  pessoas

jurídicas de direito público ou privado.

15. DA GARANTIA TÉCNICA

15.1 Todos os produtos ofertados deverão ser novos e sem uso, entregues em

embalagem  original,  sem  vícios  ou  marca  de  violação.  

15.2  Não  serão  aceitos  produtos  recondicionados,  ou  que  tenham  origem

desconhecida, ou que sejam comercializados sem as devidas conformidades dos

órgãos  de  fiscalização  brasileiros,  ou  com  restrições  de  comercialização.  

15.3  Todos  os produtos  ofertados  deverão possuir  garantia  contratual  de,  no

mínimo, 12 (doze) meses on site, concedida pelo fabricante. Considera-se “on

site” os locais de uso dos equipamentos.

15.4 O início da garantia se inicia na data de recebimento definitivo do produto. 

15.5 Entende-se por garantia a cobertura de todo e qualquer defeito,  avaria,

desgaste  ou disfunção  ocorrida  no  objeto,  independentemente de ser  ou não

decorrente  de  falha  na  fabricação.  

15.6 A exclusão de responsabilidade sob alegação de uso incorreto somente será

admitida  após  reconhecimento  pelo  CREFITO-7.  

15.7 Todo produto substituído deverá ser “novo e de primeiro uso”, não podendo

ser  recondicionados.  

15.8 Durante o período da garantia concedida pelo fabricante, eventuais defeitos,

falhas ou vícios nos produtos adquiridos serão de responsabilidade do fornecedor,

que  se  incumbirá  de:  
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15.8.1  Substituir  o  produto  que  apresentar  defeito,  no  prazo  máximo  de  15

(quinze) dias, por produto novo, sem uso, com qualidade, desempenho e padrões

iguais ou superiores aos entregues ao CREFITO-7.

15.8.2  Responsabilizar-se por  eventuais  acertos  e  tratativas com o fabricante

eventualmente necessários.

15.8.3 Por se tratar de produto que possivelmente conterá dados estratégicos,

sensíveis ou até mesmo confidenciais do acervo digital do CREFITO-7, o produto

substituído  não  será  devolvido  ao  fornecedor.  

15.8.4 O não atendimento, ou recusa de substituição de produto, serão tratados

na forma de sanções administrativas.

16. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

16.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,

exceto  nas  hipóteses  decorrentes  e  devidamente  comprovadas  das  situações

previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo

17 do Decreto n.º 7.892/2013.

Salvador, 20 de abril de 2022.

Elaborado por:

IVO DOS SANTOS SILVA
Operador de Tecnologia da Informação
Tecnologia da informação – CREFITO -7

Sede: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 – Caminho das Árvores. CEP 41.820.021.
Telefones: (71) 3045-4231        Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: licitacao@crefito7.gov.br

Delegacia em Vitória da Conquista (BA): 
Avenida Olívia Flores, nº286, Sala 106, Bairro: Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610

Telefone: (77) 3421-6520         Página: http://www.crefito7.gov.br    E-mail: subsedevitoria@crefito7.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 01/2022

O  CONSELHO  REGIONAL  DE  FISIOTERAPIA  E  TERAPIA  OCUPACIONAL  DA  7ª
REGIÃO, Entidade de Fiscalização da Profissão de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª
Região Bahia, Lei nº 6.316 - de 17 de Dezembro de 1975, com sede na Avenida Tancredo
Neves,  Edf.  Esplanada  Tower,  nº  939,  sala  101,  Caminho  das  Árvores,  Salvador/BA,  ,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n.º 16.300.642/0001-46,  neste ato representado pelo seu
representante legal, nos termos da Lei  6.316,  de 17 de Dezembro de 1975 e conforme
Reunião Extraordinária de Plenário nº 29, de 02/04/2018 (Ata de Tomada de Posse dos
Conselheiros Efetivos do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima
Região – Crefito 7, Eleitos para o Quadriênio 2018-2022), neste ato representado pelo seu
Presidente, GUSTAVO FERNANDES VIEIRA, brasileiro, casado, fisioterapeuta, portador da
Carteira  de  Identidade  n.º  77.224.221-6SSP/BA,  CPF  812.728.395-91,  considerando  o
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE
PREÇOS  nº  01/2022,  publicada  no  ......  de  ...../...../2022,  processo  administrativo  n.º
2174121/2021,  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. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa, com o registro
de preços para  provável  aquisição de equipamentos e materiais  de informática para o
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Crefito 7, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste
Edital e seus anexos, especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência,
anexo ...... do Edital de Pregão nº 01/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

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

Item
do TR

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

X Especificação Marca

(se exigida
no edital)

Modelo

(se exigido
no edital)

Unida
de

Quanti
dade

Valor
Un

Prazo/garantia 
ou validade

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O órgão gerenciador será o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima
Região – Crefito 7.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993
e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à
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realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de
preços,  que  demonstre  o  ganho  de  eficiência,  a  viabilidade  e  a  economicidade  para  a
administração  pública  federal  da  utilização  da  ata  de  registro  de  preços,  conforme
estabelecido  em  ato  do  Secretário  de  Gestão  do  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento  não  prejudique  as  obrigações  anteriormente  assumidas  com  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento (50%) do quantitativo registrado a cada item
do  instrumento  convocatório  e  registrados  na  ata  de  registro  de  preços  para  o  órgão
gerenciador e órgãos participantes.
4.4.  As  adesões  à  ata  de  registro  de preços  são  limitadas,  na totalidade,  ao  dobro  do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não  participantes  que
eventualmente aderirem.
4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e
cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,  de 2007, o órgão gerenciador
somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado
aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já
destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).
4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento  pelo  fornecedor  das  obrigações  contratualmente  assumidas  e  a  aplicação,
observada  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do
descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em  relação  as  suas  próprias  contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
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4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação  solicitada  em até  noventa  dias,  observado  o  prazo  de  validade  da  Ata  de
Registro de Preços.
4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que
solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA
5.1.  A  validade  da  Ata  de  Registro  de  Preços  será  de  12  meses,  a  partir
do(a)................................, 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
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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 fornecedor.

7. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA - Da Proteção de Dados Pessoais
7.1  As partes  se  comprometem a  proteger  os  direitos  fundamentais  de liberdade  e  de
privacidade  e  o  livre  desenvolvimento  da personalidade  da  pessoa  natural,  relativos  ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

    a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas
hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e
para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;
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    b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do
serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória,
no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD;

    c)  em  caso  de  necessidade  de  coleta  de  dados  pessoais  dos  titulares  mediante
consentimento,  indispensáveis  à  própria  prestação  do  serviço,  esta  será  realizada  após
prévia  aprovação  do  CREFITO  7ª  Região,  responsabilizando-se  a  CONTRATADA  pela
obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos
serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou
utilizados para outros finalidades;

        c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que o CREFITO 7ª Região será
responsável por obter o consentimento dos titulares;

    d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados,
seguem  um  conjunto  de  premissas,  políticas,  especificações  técnicas,  devendo  estar
alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado.

    e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log),
adequado  controle  baseado  em função  (role  based  access  control)  e  com transparente
identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive
a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e
falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

        e.1)  no  caso  de  haver  transferência  internacional  de  dados  pessoais  pela
CONTRATADA, para atender ao acima, esta garante que:

            e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o
mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de
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dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista
no ordenamento jurídico brasileiro;

            e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da CONTRATADA;

            e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e
continuará a ser realizada de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre
proteção de dados aplicável e que não violam as disposições pertinentes, do Brasil;

            e.1.4) sempre que necessário, orientará o CREFITO 7ª Região, durante o período de
tratamento  de  dados  pessoais,  também  em  relação  aos  dados  transferidos  para  país
estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre proteção de dados
aplicável e com as cláusulas do contrato;

            e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas
e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não compartilhando dados
que lhe sejam remetidos com terceiros;

            e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais
contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o
acesso não autorizado, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por
rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e que estas medidas asseguram
um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à
natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos
custos resultantes da sua aplicação;

            e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;

            e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome do CREFITO 7ª Região e em
conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não poder
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cumprir  estas  obrigações  por  qualquer  razão,  concorda  em informar  imediatamente  ao
CREFITO 7ª Região, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de
rescindir o contrato;

            e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções
recebidas do CREFITO 7ª Região e as obrigações do contrato e que, no caso de haver uma
alteração  nesta  legislação  que  possa  ter  efeito  adverso  substancial  nas  garantias  e
obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará imediatamente essa alteração
ao CREFITO 7ª Região, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de
rescindir o contrato;

            e.1.10) notificará imediatamente o CREFITO 7ª Região sobre: qualquer solicitação
juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora
responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma
proibição  da  lei  penal  de  preservar  a  confidencialidade  de  uma  investigação  policial;
qualquer acesso acidental ou não autorizado.

            e.1.11) responderá rápida e adequadamente todas as solicitações de informação do
CREFITO 7ª Região, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferência
e  que  se  submeterá  aos  conselhos  da  autoridade  fiscalizadora  no  que  diz  respeito  ao
processamento dos dados transferidos;

            e.1.12) a pedido do CREFITO 7ª Região, apresentará as informações necessárias
sobre  o  tratamento  relacionado  com  os  dados  pessoais  objeto  da  transferência  ou  as
informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.
            e.1.13) em caso de subcontratação, informará previamente o CREFITO 7ª Região
que poderá anuir por escrito;

            e.1.14) os serviços de processamento pelo subcontratado, serão executados de
acordo com o disposto neste contrato;
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            e.1.15) enviará imediatamente ao CREFITO 7ª Região uma cópia de qualquer
acordo de subcontratação que celebrar sobre o objeto deste contrato.

        XX.2 A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações
e condições  acordadas nesta  cláusula,  inclusive  no  tocante  à  Política  de  Privacidade  do
CREFITO 7ª Região.

        XX.3 O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a CONTRATADA e
para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto
dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 anos contados de seu
termo final.

        XX.4 As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao
exercício  dos  direitos  dos  Titulares  previstos  na  LGPD e  nas  Leis  e  Regula  mentos  de
Proteção de Dados em vigor e no atendimento de requisições e determinações do Poder
Judiciário, Ministério Público, Órgãos de controle administrativo;

        XX.5 Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um
Titular de Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder
qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD e
Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

        XX.6 O Encarregado da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado do
CREFITO 7ª Região, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência da ocorrência de
qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais de que
venha a ter conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsável, em até 10 (dez) dias
corridos, tomar as medidas necessárias.
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        XX.7 A critério do Encarregado de Dados do CREFITO 7ª Região, a CONTRATADA
poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados
pessoais  (RIPD),  conforme a  sensibilidade  e  o  risco  inerente  dos  serviços  objeto  deste
contrato, no tocante a dados pessoais.

        XX.8 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização
dos dados pessoais, sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento e, em no
máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo CREFITO 7ª Região,
eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em
formato  digital,  físico  ou  outro  qualquer),  salvo  quando  necessite  mantê-los  para
cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.

        XX.9 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido
neste contrato e de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

Standard Contractual Clauses - SCCs 
Obrigações das partes:
Limitação das finalidades:
As  partes  só  devem tratar  os  dados  para  as  finalidades  específicas  declaradas  para  a
transferência de dados ou quando a) obtiverem o consentimento específico dos titulares; b)
necessário no contexto de processos judiciais; ou c) necessário para proteger os interesses
vitais do titular de dados ou de outra pessoa natural.

Transparência:
As  partes  devem  tornar  disponíveis  aos  titulares  de  dados  informações  sobre  suas
identidades e modos de contato, quais os tipos de dados tratados, publicizar o direito dos
titulares a obterem uma cópia das SCCs que regem o contrato, bem como informações sobre
possíveis transferências dos dados a terceiros.

Qualidade e minimização dos dados:
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As partes têm a obrigação de garantir a veracidade dos dados pessoais tratados e tentar
mantê-los atualizados. Além disso as partes devem garantir que os dados compartilhados
são somente aqueles adequados, relevantes e necessários para cumprir as finalidades da
transferência de dados.

Limitação de armazenamento:
As partes não devem reter os dados pessoais por períodos mais longos que o necessário
para  que  se  cumpram  as  finalidades  da  transferência  de  dados,  devendo  excluir  ou
anonimizar os dados e backups ao fim do tratamento.

Segurança do Tratamento:
As  partes  se  comprometem  a  implementar  as  medidas  técnicas  e  organizacionais
necessárias  para  garantir  a  segurança  dos  dados  pessoais  transferidos,  bem como sua
confidencialidade.

Dados Sensíveis:
Quando a transferência internacional  de dados incluir dados sensíveis,  o receptor destes
dados  deve  implementar  restrições  e/ou  medidas  adicionais  para  proteger  e  adaptar  a
transferência e o tratamento destes dados ao nível de risco que eles apresentam.

Transferência dos dados a terceiros:
O receptor  dos  dados não deve  transferir  ou compartilhar  estes  com terceiros que não
tenham assinado contrato contendo as SCCs ou outra forma de autorização dada pela GDPR.

Documentação e Compliance:
As  partes  devem  manter  registros  que  permitam  comprovar  seus  esforços  para  o
cumprimento  das  cláusulas  previstas  no  contrato,  bem como  registros  apropriados  das
atividades de tratamento de dados sob sua responsabilidade, como mapeamentos de dados.

Direitos dos Titulares:
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O receptor dos dados se compromete a:

Garantir  que responderá  os pedidos  de  exercício  de direito  dos  titulares de  dados  sem
atrasos indevidos e no máximo em até um mês após recebimento da requisição;
Tomar as medidas necessárias para garantir o cumprimento rápido e eficiente dos direitos
dos titulares de dados;

Providenciar aos titulares que requisitarem a confirmação do tratamento de dados e uma
cópia  do  anexo  contratual  contendo o  escopo  da  transferência  de  dados,  bem como a
informação sobre possíveis compartilhamentos destes dados e sobre a possibilidade de o
titular apresentar reclamações às Autoridades de Proteção de Dados;

Garantir o direito dos titulares de corrigir dados errados ou desatualizados;

Garantir  o  direito  dos  titulares  pela  exclusão  de  dados  desnecessários,  cujo  tratamento
descumpra alguma das cláusulas da SCCs ou cujo tratamento já tenha sido finalizado;

Terminar  qualquer  tratamento dos dados compartilhados  para fins  de marketing caso o
titular assim exija;

Não utilizar dos dados transferidos para efetuar a automação de tomada de decisão que
possa produzir efeitos legais ou similares que afetem o titular de dados;

Informar e explicar suas justificativas para negar o exercício de qualquer direito apresentado
nessas cláusulas caso considere o pedido do titular injustificado.

Ao assinar as SCCs, cada parte se torna responsável pelos danos que venha a causar às
demais  partes  por  quaisquer  quebras  das  cláusulas,  bem  como  se  tornam sujeitas  às
reclamações dos titulares de dados e possíveis consequências legais das reclamações destes
titulares às Autoridades de Proteção de Dados.
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8. DAS PENALIDADES
8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
8.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº
7.892/2013),  exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento  disser  respeito  às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante
a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
8.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas  no  art.  20 do Decreto  nº  7.892/2013,  dada a  necessidade  de instauração  de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

9. CONDIÇÕES GERAIS

9.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência, ANEXO AO EDITAL.
9.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos
termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
9.3. 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.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia
aos demais órgãos participantes (se houver).

Município de Salvador, ____de_____ de 2022. 

_________________________________
Representante do Órgão

______________________________
Representante da Empresa
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ANEXO III

Modelo De Declaração De Sustentabilidade Ambiental

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º 01/2022, instaurado pelo Conselho de Fisioterapia e
Terapia  Ocupacional  da  Sétima  Região  –  Crefito  7,  de  que  atendemos  aos  critérios  de
sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, conforme
estabelece a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos casos em que a
referida instrução se aplica ao objeto.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

...................................de............................de 2022.

---------------------------------------------------------------------------
Nome:

RG/CPF:
Cargo:
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