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PREÂMBULO

I. Regência legal:
  A  União,  representada  pelo  11º  GRUPO  DE  ARTILHARIA  ANTIAÉREA (11º  GAAAe), 
por  meio  da  SEÇÃO DE  AQUISIÇÕES,  LICITAÇÕES  E  CONTRATOS  (SALC), 
Órgão  do  Exército  Brasileiro  (EB),  sediado na  Estrada  Parque  Abastecimento  e  Contorno, 
s/nº,  Setor  Militar  Urbano  (SMU),  Brasília-DF,  CEP:  70.631-902,  CNPJ  10.302.912/0001-71, 
torna  público  por  intermédio  de  seu  Pregoeiro  e  Equipe  de  Apoio,  para  conhecimento 
dos  interessados,  que  realizará  licitação,  para  REGISTRO DE PREÇO,  com  CADASTRO  DE 
RESERVA,  na  modalidade  PREGÃO,  na  sua  forma  ELETRÔNICA,  tipo  MENOR  PREÇO 
POR  LOTE,  exclusivo  para MICROEMPRESAS,  EMPRESAS  DE  PEQUENO  PORTE  E 
COOPERATIVAS  enquadradas  no  artigo  34,  da  Lei  n°  11.488,  de  15  de  junho  de  2007, 
para  a  EVENTUAL  aquisição  e  instalação  de  SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE 
ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS, para  o  Posto  de  Abastecimento,  Lavagem  e 
Lubrificação  (PALL),  conforme  descrição  contida  neste  EDITAL  e  seus  ANEXOS. 
O  procedimento  licitatório  obedecerá  aos termos  da  Lei  nº  12.440,  de  07  de  julho  de  2011, 
que  alterou  a  CLT  e  a  Lei  das  Licitações  (Lei  nº  8.666/93),  obedecerá  à  Lei  nº  10.520, 
de  17  de  julho  de  2002,  ao  Decreto  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005,  à  Lei  nº  8.078, 
de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (CDC),  ao  Decreto  nº  3.722, 
de 09 de janeiro  de 2001,  ao  Decreto  nº  7.892,  de  23 de  janeiro de  2013,  ao Decreto n°  2.271, 
de  07  de  julho  de  1997,  à  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2,  de  30 de  abril de  2008, 
à  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2,  de  11  de  outubro  de  2010,  à  Instrução  Normativa 
SLTI/MPOG nº 3, de 24 de junho de 2014, que alterou a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008, 
à  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  à  Lei  Complementar  n°  147, 
de  07 de  agosto   de  2014,  que  alterou  a  Lei  Complementar  nº  123/2006,  à  Lei  nº  11.488, 
de  15  de  junho  de  2007,  ao  Decreto  n°  6.204,  de  05  de  setembro  de  2007,  e  subsidiariamente 
à  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  bem como  à  legislação  correlata,  e  demais  exigências 
previstas neste EDITAL e seus ANEXOS.                

II. Repartição ou setor interessado:
      - 11º Grupo de Artilharia Antiaérea (11º GAAAe) – Órgão Gerenciador; e
      - 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF) – Participante. 
III. Número de ordem:
       Pregão Eletrônico SRP nº 01/2015 - SALC / 11º GAAAe.
IV. Processo Administrativo nº:
       Número Único de Processo (NUP): 64541.004415/2015-11
V. Finalidade da licitação / objeto:
  A  presente  licitação  tem  por  objeto  o  REGISTRO  DE  PREÇOS,  com  CADASTRO  DE 
RESERVA,  para  a  EVENTUAL  aquisição  e  instalação  de  SISTEMA DE GERENCIAMENTO 
DE  ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS,  para  o  Posto  de  Abastecimento,  Lavagem  e 
Lubrificação  (PALL),  para  atender  às  necessidades  do  11º  GRUPO  DE  ARTILHARIA 
ANTIAÉREA  (11º  GAAAe) e  órgãos  participantes,  conforme  especificações  e  quantitativos 
estabelecidos no ANEXO I (Termo de Referência).
VI. Tipo de licitação:
       Menor preço.            (     ) Por item. 
                                         ( X ) Por lote.
                                         (     ) Global.
VII. Forma de fornecimento:
        Aquisição.                ( X ) Única.
                                         (     ) Parcelada.
VIII. Prazo de entrega do objeto:
         (    ) Imediata (até 15 dias – Artigo 82, da Lei nº 9.433/05).

         ( x ) Conforme ANEXO I (Termo de Referência).
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IX. Site, data e horário (Brasília-DF) para recebimento de propostas e início da sessão pública:

      Site: www.comprasnet.gov.br 
      Tempo de disputa: mínimo 20 (vinte) minutos, mais o tempo aleatório do sistema.
      Recebimento das propostas: a partir do dia 23 DE OUTUBRO DE 2015.                    
      Data da Sessão Pública e início dos lances: dia 05 DE NOVEMBRO DE 2015.               
      Horário: 08:30 horas (horário de Brasília-DF).

X. Dotação orçamentária:
 Expectativa  de  crédito  para  a EVENTUAL  aquisição  e  instalação  de  SISTEMA  DE 

GERENCIAMENTO  DE  ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS, para  o  Posto  de  Abastecimento, 
Lavagem  e  Lubrificação  (PALL), para  o  11º  GAAAe (órgão gerenciador) e  respectiva  expectativa 
de crédito para os órgãos participantes.

XI. Local, horário e responsável(is) pelos esclarecimentos sobre este EDITAL:
     -  Pregoeiro:  Cap FILIPE BISPO ARRAIS DE SOUZA – Designação:  Boletim Interno nº  163, 
de 03 Set 15, do 11º GAAAe.
   -  Pregoeiro  Substituto:  2º  Ten  SIMEÃO FERNADES  DE  SOUZA NETO –  Designação: 
Boletim Interno nº 163, de 03 Set 15, do 11º GAAAe.

- Endereço: Estrada Parque Abastecimento e Contorno (EPAC), s/nº, Setor Militar Urbano (SMU), 
Brasília-DF, CEP: 70.631-902.

         -   Tel e Fax:  (0xx61) 3465-1028 – Ramal 2844 (SALC).
                                (0xx61) 3465-1032 – direto SALC.
                        

  -  Horários:  -  de  segunda-feira  à  quinta-feira:  das  1  0:  0  0  às  1  1  :  5  0   h  oras   e  das 
13:30  às  16:  5  0   h  oras  , sendo  que  no  período  de  meio  expediente 
no 11º GAAAe, será: das   13:  0  0 às 1  8  :  0  0 horas  ; e 

                          -  sexta-feira: das   08:  0  0 às 11:  5  0   h  oras  .
         -   E-mail: salc  @  11gaaae.  eb.mil.br   

1. ENVIO DAS PROPOSTAS  :

1.1. O  encaminhamento  das  PROPOSTAS terá  início  com  a  divulgação  do  aviso  de  EDITAL 
no  sítio  www.comprasnet.gov.br, até  às  08:30 horas  do  dia  05 DE  NOVEMBRO DE  2015. 
hora  e  data  para  a  abertura  da  sessão  pública,  EXCLUSIVAMENTE  POR  MEIO  DO 
SISTEMA  ELETRÔNICO.

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

2. DO OBJETO  :

2.1. O objeto desta licitação é  o REGISTRO DE PREÇOS,  com  CADASTRO DE  RESERVA, 
para  a  EVENTUAL  aquisição  e  instalação  de  SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE 
ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS,  para  o  Posto  de  Abastecimento,  Lavagem  e 
Lubrificação  (PALL), para  atender  às  necessidades  do  11º  GRUPO  DE  ARTILHARIA 
ANTIAÉREA (11º  GAAAe) e  órgãos  participantes,  conforme  especificações  e  quantitativos 
estabelecidos no ANEXO I (Termo de Referência), neste EDITAL e seus ANEXOS.
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2.2. Caso  ocorra  divergência  entre  as  especificações  do objeto  descritas  no  Comprasnet e  as 
especificações  constantes  no  Termo  de  Referência  (ANEXO  I),  PREVALECERÃO 
AS  DESCRITAS  NO  TERMO  DE  REFERÊNCIA,  tal  informação  é  importante  haja  vista  a 
impossibilidade  de  encontrar  código  SIASG,  que  descreva  exatamente  o  material  que  se  deseja 
adquirir.

2.3. A  licitação  será  dividida  em  02 (DOIS)  LOTES,  com  02  (dois)  itens  em  cada  lote, 
conforme  descriminações  e  especificações constantes do  Termo  de  Referência  (ANEXO  I), 
facultando-se  à licitante  a  participação  no  lote  que  for  de  seu  interesse,  prevalecendo  o 
MENOR PREÇO   POR LOTE  :

       a) Para o 11º Grupo de Artilharia Antiaérea (órgão gerenciador):  

           b) Para o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (órgão participante):  

LOTE / ITEM DESCRIÇÃO QTD

LOTE 02 03

SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE  ESTOQUE  DE 
COMBUSTÍVEIS,  com 02 (duas) sondas eletrônicas para tanques 
de  15 (quinze) mil litros  cada, sendo 01 (um) tanque de gasolina e 
01  (um)  de  óleo  diesel,  para  medição  de  volume,  temperatura  e 
presença  de  água  nos tanques,  com impressora  térmica  acoplada, 
com  capacidade  para  emitir  relatórios,  informações  específicas 
do  produto,  tais  como:  relatório  de  descarga,  volume gerenciado, 
relatório de turno, etc.

01
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LOTE / ITEM DESCRIÇÃO QTD

LOTE 01

01

SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE  ESTOQUE  DE 
COMBUSTÍVEIS,  com 02 (duas) sondas eletrônicas para tanques 
de 30 (trinta) mil  litros  cada, sendo 01 (um) tanque de gasolina e 
01  (um)  de  óleo  diesel,  para  medição  de  volume,  temperatura  e 
presença  de  água  nos tanques,  com impressora  térmica  acoplada, 
com  capacidade  para  emitir  relatórios,  informações  específicas 
do  produto,  tais  como:  relatório  de  descarga,  volume  gerenciado, 
relatório de turno, etc.

01

02

Serviço de instalação do SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS  (constante  do  ITEM  01), 
incluso todo material  necessário para o serviço e para  o perfeito 
funcionamento do sistema,  incluso, ainda, o treinamento inicial do 
operador.

01



04

Serviço de instalação do SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS  (constante  do  ITEM  03), 
incluso todo material  necessário para o serviço e para  o perfeito 
funcionamento do sistema,  incluso, ainda, o treinamento inicial do 
operador.

01

    2.4.  Os  materiais/serviços  fornecidos  deverão  possuir  prazo  de  garantia  não  inferior  a 
12 (doze) meses.

         2.5. As decrições e especificações detalhadas do objeto estão descritas no Termo de Referência 
(ANEXO I).

3. DA   JUSTIFICATIVA  :

  3.1.  Considerando  a  necessidade  de  gerenciamento  de  estoque  de  combustíveis 
(gasolina  e  óleo  diesel)  do  11º  Grupo  de  Artilharia  Antiaérea (órgão  gerenciador)  e do 
6º  Grupo  de  Mísseis  e  Foguetes  (órgão  participante),  tendo  em  vista  que  ambas OM 
possuem  em  suas  instalações  um  Posto  de  Abastecimento,  Lavagem  e  Lubrificação  (PALL), 
responsável  para  atender  às  demandas  orgânicas  das respectivas  Organizações  Militares (OM) e, 
em  caso  de  necessidade,  de  todas  as  OM do  Exército  sediadas  na  Guarnição  de  Brasília-DF, 
sendo que, nestes postos de abastecimento (PALL),  se  encontram grande quantidade de combustíveis 
(gasolina e óleo diesel), que devem ser devidamente controlados, devido ao seu alto valor.

       3.2.  Justifica-se,  também,  a aquisição do objeto desta  licitação,  a necessidade de um melhor 
controle  dos  estoques  de  combustíveis  armazenados  (gasolina  e  óleo  diesel)  em  ambas  as  OM, 
com o intuito de se prevenir e evitar perdas e vazamentos ambientais,  gerando,  ainda,  mais segurança 
e eficiência na gestão e controle de abastecimento e médias de consumo dos combustíveis abastecidos 
nas diversas viaturas das OM beneficiadas. 

3.3.  Opta-se  por  realizar  a  presente  licitação,  na  modalidade  PREGÃO, 
na  forma  ELETRÔNICA,  valendo-se  do  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  -  SRP, 
em  virtude  da  conveniência  da  utilização  por  outros  Órgãos  da  Administração  e 
por  facilitar  possíveis  contratações  futuras,  economizando,  dessa  forma,  tempo  para  a 
EVENTUAL  CONTRATAÇÃO dos  referidos  serviços,  conforme  expresso  no  artigo  3º, 
do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

     3.4.  A  presente  licitação  objetiva,  por  fim,  respeitada  a  isonomia  entre  as  licitantes, 
selecionar  a  proposta    por  lote    mais  vantajosa  para  a  Administração    (  menor  preço     por  lote  )  , 
contribuindo assim para diminuição dos gastos governamentais.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  :

4.1. Poderão  participar  deste  Pregão  somente  as  MICROEMPRESAS  E  EMPRESAS 
DE  PEQUENO  PORTE,  E  COOPERATIVAS  enquadradas  no  artigo  34,  da  Lei  nº  11.488, 
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de  15  de  junho  de  2007,  pertencentes  ao  ramo de  atividade  relacionado  ao  objeto  da  licitação, 
conforme  disposto  nos  respectivos  atos  constitutivos,  que  atenderem  a  todas  as  exigências, 
inclusive  quanto  à  documentação,  constantes  deste  EDITAL e  seus  ANEXOS, 
e  estiverem  previamente  credenciados  perante  o  sistema  eletrônico,  por  meio  do 
site  www.comprasnet.gov.br,  para participação de PREGÃO ELETRÔNICO.

4.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

4.2.1. Que  não  se  qualifiquem  como  MICROEMPRESAS,  EMPRESAS  DE  PEQUENO 
PORTE OU COOPERATIVAS enquadradas no artigo 34, da Lei n° 11.488, de 2007;

4.2.2. Que, embora qualificadas como  MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE,  incidam  em  qualquer  das  vedações  do  artigo  3°,  parágrafo  4°, 
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

4.2.3. Com falência,  recuperação judicial,  concordata  ou  insolvência,  judicialmente  decretadas, 
ou em processo de recuperação extrajudicial;

4.2.4. Em dissolução ou em liquidação; 

4.2.5. Que  estejam  suspensas  de  licitar  e  impedidas  de  contratar  com  o  11º  Grupo 
de  Artilharia  Antiaérea (órgão  gerenciador),  6º  Grupo  de  Mísseis  e  Foguetes 
(órgão participante) e o Exército Brasileiro (EB);

4.2.6. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União;

4.2.7. Que  estejam proibidas  de  contratar  com a  Administração  Pública,  em razão  de  sanção 
restritiva  de  direito  decorrente  de  infração administrativa  ambiental,  nos  termos  do artigo  72, 
§ 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

4.2.8. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

4.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País;

4.2.10. Quaisquer  interessados  que  se  enquadrem  nas  vedações  previstas  no  artigo  9º, 
da Lei nº 8.666, de 1993.

4.3. Será  permitida  a  participação  de  COOPERATIVAS enquadradas  no  artigo  34, 
da Lei n° 11.488, de 2007, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto 
desta  licitação,  com compartilhamento ou rodízio das  atividades de coordenação e  supervisão da 
execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos 
cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO  :  

5.1. O  credenciamento  dar-se-á  pela  atribuição  de  chave  de  identificação  e  de  senha,  pessoal  e 
intransferível,  para  acesso  ao  sistema  eletrônico,  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal  - 
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COMPRASNET, no site http  s  ://www.compras  governamentais.gov.br   (  comprasnet.gov.br  ).

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da licitante ou seu 
representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
PREGÃO ELETRÔNICO.

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

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

5.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas PROPOSTAS e LANCES.

5.6. Incumbirá  ainda  à 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.

6. DA VISTORIA  :

6.1. Para  o  correto  dimensionamento  e  elaboração  de  sua  PROPOSTA,  considerando  que, 

somente  a  descrição  do  objeto  pode  não  ser  suficiente  para  a licitante  determinar  a  real 

necessidade  da  administração,  a licitante  PODERÁ  VISTORIAR os locais a  serem 

executados os serviços,  até  o  dia  útil  anterior  à  abertura  da  sessão  pública  do  pregão, 

com  o  objetivo  de  se  inteirar  das  condições,  das  características  dos  imóveis  e  das  áreas  a 

serem  beneficiadas,  do  eventual  grau  de  dificuldade  para  sua  execução, 

examinando  particularmente  todos  os  detalhes  e  tomando  ciência  das  demais  características  e 

informações  necessárias  à  elaboração  da  sua  PROPOSTA,  mediante  prévio 

agendamento  de  horário  com  a  administração  do  11º  GAAAe  (órgão  gerenciador) 

e  a  administração  do  6º  Grupo  de  Mísseis  e  Foguetes  (órgão  participante),  conforme  o  caso, 

devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone do órgão, conforme subitem  5.1. 

do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

6.1.1. Da vistoria do local, será emitido o TERMO DE VISTORIA (ANEXO VI) ressaltando que 

a licitante  está  ciente  da  situação  e  das  condições  físicas  para  realização  dos  trabalhos, 

que será assinada pela licitante ou seu representante legal, devidamente identificado.

6.1.2. O prazo para  vistoria  iniciar-se-á  no  dia  útil  seguinte  ao  da publicação  do EDITAL, 
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estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

6.1.3. Para a VISTORIA, a licitante ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

6.2. A  vistoria  é  importante  para  que  a licitante  obtenha  conhecimento  “in  loco” 

das  especificidades  do  local  onde  serão  realizados  os  serviços,  sendo  que, caso    a   licitante   

opte  pela  não  realização,  o  TERMO  DE  VISTORIA (ANEXO  VI)  deverá  ser  substituído 

pela DECLARAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  DAS  CONDIÇÕES  (ANEXO  VII), 

asseverando  que,  tomou  conhecimento,  junto  ao  11º  GAAAe  e  órgãos  participantes, 

das  condições,  coletou  todas  as  informações,  dados,  elementos  e  peculiaridades  inerentes, 

necessários  à  perfeita  elaboração  da  sua  PROPOSTA, não  podendo  alegar  o  desconhecimento 

das condições e  do  grau de dificuldade existentes, como justificativa para se eximir das obrigações 

decorrentes da licitação, assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por sua opção, 

mantendo integralmente as garantias que vinculam à  PROPOSTA.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS  :

7.1. A participação  no  Pregão  dar-se-á  por  meio  da  digitação  da  senha  privativa  da licitante  e 
subsequente  encaminhamento  da  PROPOSTA  DE  PREÇOS,  exclusivamente  por  meio 
do  sistema  eletrônico,  a  partir  da  data  de  divulgação  do  EDITAL no  site 
http  s  ://www.compras  governamentais.gov.br   (  comprasnet.gov.br  ) até a data e horário da abertura da 
sessão pública.

7.1.1. Até a abertura da sessão pública,  as licitantes poderão retirar ou substituir a  PROPOSTA 
anteriormente apresentada.

7.2. Como requisito para a participação no Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do 
sistema eletrônico:

a. que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua PROPOSTA está em conformidade 
com as exigências deste EDITAL;

b. que  INEXISTEM  FATOS  SUPERVENIENTES  IMPEDITIVOS  PARA  A  SUA 
HABILITAÇÃO neste certame;

c. que  a  empresa  NÃO  UTILIZA  MÃO-DE-OBRA  DIRETA  OU  INDIRETA 
DE  MENORES,  conforme  Lei  nº  9.854,  de  27  de  outubro  de  1999,  regulamentada 
pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002.

d. que  a  PROPOSTA foi  ELABORADA  DE  FORMA  INDEPENDENTE, 
nos  termos  da  Instrução  Normativa  n°  2,  de  16  de  setembro  de  2009, 
da  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  do  Ministério  do  Planejamento, 
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Orçamento e Gestão.

7.2.1. A licitante  deverá  informar  a  condição  de  MICROEMPRESA OU  EMPRESA  DE 
PEQUENO  PORTE, que  faz  jus  ao  tratamento  diferenciado  da  Lei  Complementar  n°  123, 
de  2006,  ou  COOPERATIVA de  que  trata  o  artigo  34,  da  Lei  nº  11.488,  de  2007, 
no  ato  do  envio  da  PROPOSTA,  por  intermédio  de  funcionalidade  disponível  no  sistema 
eletrônico.

7.2.2. A  declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  dos  requisitos  de  HABILITAÇÃO e 
à conformidade da PROPOSTA, ou ao enquadramento na condição de MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou COOPERATIVA que faz jus ao tratamento diferenciado 
da  Lei  Complementar  n°  123,  de  2006,  ou  à  NÃO-UTILIZAÇÃO  DE  MÃO-DE-OBRA 
DE  MENORES,  ou  à  ELABORAÇÃO  INDEPENDENTE  DE  PROPOSTA,  sujeitará  a 
licitante às sanções previstas neste EDITAL.

7.3. A licitante  deverá enviar  sua  PROPOSTA mediante o preenchimento,  no sistema eletrônico, 

dos campos relativos a:

7.3.1.  valor unitário;

7.3.2. a  quantidade  de  unidades,  observada  a  quantidade  mínima  fixada  no 

Termo de Referência (ANEXO I ) para cada item;

7.3.2.1. em  não  havendo  quantidade  mínima  fixada,  deverá  ser  cotada  a  quantidade  total 

prevista para o item.

7.3.3. marca;

7.3.4. modelo;

7.3.5. fabricante; 

7.3.6. descrição detalhada do objeto: 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;

     7.3.6.1.  Os materiais/serviços  fornecidos  deverão  possuir  prazo  de  garantia  não inferior 
a 12 (DOZE) MESES.

7.3.7. VALOR TOTAL DA PROPOSTA, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional 
(real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do 
Termo de Referência (ANEXO I).

7.3.7.1. No  preço  cotado  deverão  estar  incluídos  todos  os  custos  decorrentes  da  execução 
contratual,  tais  como,  despesas  com impostos,  taxas,  frete,  seguros  e  quaisquer  outros  que 
incidam  na  contratação  do  objeto,  apurados  mediante  o  preenchimento  da PROPOSTA 
DE PREÇOS, conforme modelo constante do ANEXO II deste EDITAL;

7.3.7.2. O  Imposto  de  Renda  de  Pessoa  Jurídica  -  IRPJ -  e  a  Contribuição  Social 
sobre  o  Lucro  Líquido  -  CSLL,  que  não  podem  ser  repassados  à  Administração, 
não serão incluídos na PROPOSTA DE PREÇOS apresentada;

7.3.7.3. 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  e/ou  serviços,  já  considerando: 
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taxas, impostos, fretes e ou emolumentos que lhe forem devidos,  NÃO SE ACEITANDO A 
INCLUSÃO  DE  QUAISQUER  OUTROS  FATORES  QUE  ONEREM 
OS  PREÇOS  E  O  CONTRATO    A  POSTERIORI  .

7.4.  Não serão aceitas na  PROPOSTA, descrições do objeto tipo  “conforme  descrição  constante 
do Edital”, “conforme descrito no Termo de Referência”,  etc, ou seja, sem constar a descrição 
detalhada do objeto;

7.5. Todas as especificações do objeto contidas na PROPOSTA vinculam o fornecedor registrado. 

7.6.  Prazo  de  validade  da  proposta  não  inferior  a  60  (SESSENTA)  DIAS  CORRIDOS, 
a contar da data da sua apresentação.

7.7.  A  apresentação  da  PROPOSTA implica  plena  aceitação,  por  parte  da licitante, 
das  condições  estabelecidas  neste  EDITAL e  seus  ANEXOS,  bem  como  obrigatoriedade  do 
cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os 
serviços nos seus termos.

7.7.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas PROPOSTAS e LANCES. 

7.7.2.  A  CONTRATADA deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no 
dimensionamento dos quantitativos  de sua  PROPOSTA,  inclusive quanto aos  custos  variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua PROPOSTA não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando 
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1°, do artigo 57, da Lei n° 8.666, de 1993.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO  :

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,  por  meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados no preâmbulo deste EDITAL.

8.1.1. No  decorrer  da  sessão  pública,  caso  o  sistema  seja  desconectado  para  o  Pregoeiro, 
mas  permaneça  acessível  às licitantes,  os  lances  continuarão  sendo  recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados.

8.1.2. Quando  a  desconexão  do  Pregoeiro  persistir  por  tempo  superior  a  10  (dez)  minutos, 
a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação 
aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  :

9.1. O Pregoeiro verificará as PROPOSTAS apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste  EDITAL, que sejam omissas, apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

9.1.1. Será desclassificada a PROPOSTA que identifique a licitante.
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9.2. A  desclassificação  de  PROPOSTA será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

9.3. As PROPOSTAS contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis 
na internet.

9.4. O  sistema  disponibilizará  campo  próprio  para  troca  de  mensagem  entre  o  Pregoeiro  e  as 
licitantes.

9.5. O  sistema  ordenará,  automaticamente,  as  PROPOSTAS classificadas  pelo  Pregoeiro, 
sendo que somente estas participarão da fase de LANCES.

10. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  :

10.1. Classificadas  as  PROPOSTAS,  o  Pregoeiro  dará  início  à  fase  competitiva,  quando,  então, 
as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

10.2. A licitante será imediatamente informado do recebimento de seu lance no sistema e do valor 
consignado no registro.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos.

10.4. As  licitantes  somente  poderão  oferecer  lances  inferiores  aos  últimos  por  eles  ofertados  e 
registrados pelo sistema.

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

10.6. Durante a sessão pública,  as licitantes serão informados, em tempo real,  do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação da licitante.

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

10.8. O  sistema  eletrônico  encaminhará  aviso  de  fechamento  iminente  dos  lances,  após  o  que 
transcorrerá  período  de  tempo  de  até  30  (trinta) minutos,  aleatoriamente  determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.9. Caso  a licitante  não  apresente  lances,  concorrerá  com  o  valor  de  sua  PROPOSTA e, 
na  hipótese  de  desistência  de  apresentar  lances,  valerá  o  último  lance  por  ele  ofertado, 
para efeito de ordenação das PROPOSTAS.

10.10. Havendo  eventual  empate  entre  PROPOSTAS,  ou  entre  PROPOSTA e  LANCE, 
o  critério  de  desempate  será  aquele  previsto  no  artigo  3º,  §  2º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993, 
com  a  redação  dada  pela  Medida  Provisória  nº  495,  de  19  de  julho  de  2010, 
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;
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b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. 

10.10.1. Persistindo  o  empate,  o  critério  de  desempate  será  o  sorteio,  em  ato  público, 
para o qual as licitantes serão convocadas.

10.11. Apurada  a  PROPOSTA final  de  MENOR  PREÇO  POR  LOTE,  o  Pregoeiro  poderá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta  à licitante para que seja obtido melhor preço, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas 
neste EDITAL.

10.12. A negociação será realizada por meio do sistema,  podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  :

11.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de JULGAMENTO DA PROPOSTA.

11.1.1. O  critério  de  julgamento  adotado  será  o  MENOR    PREÇO    POR  LOTE  , 
observadas  as  exigências  contidas  neste  EDITAL e  seus  ANEXOS quanto  às 
especificações do objeto.

11.1.2. Os  preços  não  poderão  ultrapassar  o  valor  máximo  da  contratação  definido  no 
Termo de Referência (ANEXO I).

11.2. O Pregoeiro examinará a PROPOSTA classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade 
do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO.

11.3. A licitante  detentora do  MENOR PREÇO  POR LOTE  deverá  imediatamente  encaminhar 
a  PROPOSTA  DE  PREÇOS (ANEXO  II),  com  os  respectivos  valores  readequados  ao 
lance  vencedor,  por  meio  eletrônico,  ou,  se  for  o  caso,  por  outro  meio  e  prazo  indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico.

11.3.1. Todos  os  dados  informados  pela licitante  em  sua  PROPOSTA deverão  refletir  com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

11.3.2. Erros  no  preenchimento  da  PROPOSTA  DE  PREÇOS (ANEXO  II) NÃO  SÃO 
motivo  suficiente  para  a  desclassificação  da  mesma,  quando  a  PROPOSTA puder  ser 
ajustada  sem a  necessidade  de  majoração  do  preço  ofertado,  e  desde  que,  se  comprove  que 
este é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

11.4. O  Pregoeiro  também  poderá  solicitar  à licitante  que  envie  imediatamente  documento 
contendo  o  detalhamento  da PROPOSTA,  para  fins  de  verificação  de  sua  exequibilidade, 
por  meio  eletrônico,  ou,  se  for  o  caso,  por  outro  meio  e  prazo  indicados  pelo  Pregoeiro,  
sem  prejuízo  do  seu  posterior  envio  pelo  sistema  eletrônico,  sob  pena  de  não 
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aceitação da PROPOSTA.

11.5. Será desclassificada a PROPOSTA FINAL que:

11.5.1. Contenha vícios ou ilegalidades;

11.5.2. Não  apresente  as  especificações  técnicas  exigidas  pelo  Termo  de  Referência 
(ANEXO I);

11.5.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste EDITAL;

11.5.3.1. Somente  em  condições  especiais,  devidamente  justificadas  em  RELATÓRIO 
TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO, aprovado pela autoridade competente, poderão os preços 
unitários cotados exceder os limites de que trata este subitem.

11.6. Também será desclassificada a PROPOSTA FINAL que:

a. Apresentar  preços  manifestamente  inexequíveis,  assim  considerados  aqueles  que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação 
pretendida;

b. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e à produtividade 
apresentada.

11.6.1. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da PROPOSTA, desde que não 
contrariem  instrumentos  legais,  não  caracteriza  motivo  suficiente  para  a  desclassificação  da 
PROPOSTA.

11.6.2. Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  PROPOSTA DE PREÇO,  ou  em caso  da 
necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderá  ser  efetuada  diligência, 
na  forma  do  §3°,  do  artigo  43,  da  Lei  n°  8.666,  de  1993,  para  efeito  de  comprovação  de 
sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

11.6.2.1. Questionamentos  junto  à  proponente  para  a  apresentação  de  justificativas  e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

11.6.2.2. Verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas em 
dissídios coletivos de trabalho;

11.6.2.3. Levantamento  de  informações  junto  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego, 
e junto ao Ministério da Previdência Social;

11.6.2.4. Consultas a entidades ou Conselhos de Classe, Sindicatos ou similares;

11.6.2.5. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

11.6.2.6. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou 
com a iniciativa privada;
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11.6.2.7. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, 
lojas de suprimentos, supermercados, fabricantes, etc;

11.6.2.8. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;

11.6.2.9. Levantamento  de  indicadores  salariais  ou  trabalhistas  publicados  por  órgãos  de 
pesquisa;

11.6.2.10. Estudos setoriais;

11.6.2.11. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

11.6.2.12. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis 
que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e

11.6.2.13. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

11.6.3. Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a 
exequibilidade e a legalidade das PROPOSTAS, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita.

11.6.4. Quando  a licitante  apresentar  preço  final  inferior  a  30%  (TRINTA POR  CENTO) 
da  média  dos  preços  ofertados  para  o  mesmo  item,  e  a  inexequibilidade  da  PROPOSTA 
não  for  flagrante  e  evidente  pela  análise  da  PLANILHA DE CUSTOS,  não  sendo  possível 
a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade 
e exequibilidade da PROPOSTA.

11.7. Havendo necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  apresentados,  o  Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade.

11.8. Se a PROPOSTA de MENOR VALOR POR LOTE não for aceitável, ou for desclassificada, 
o Pregoeiro  examinará  a  PROPOSTA subsequente,  e,  assim  sucessivamente,  na  ordem  de 
classificação, até a apuração de uma PROPOSTA que atenda ao EDITAL.

11.8.1. Nessa  situação,  o  Pregoeiro  poderá  negociar  com  a licitante  para  que  seja  obtido 
preço melhor.

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

11.10. Sendo aceitável  a  PROPOSTA da licitante  detentora do  MENOR PREÇO  POR LOTE, 
esta deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste EDITAL.

12. DA HABILITAÇÃO  :

12.1. Serão verificadas, na fase de habilitação, a existência de regristros impeditivos de contratação 
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no  Cadrastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  (CEIS) da  Controladoria-Geral 
da  União  –  CGU,  disponível  no  Portal  da  Transparência,  www.portaltransparencia.gov.br;  
a  existência  de  registros  impeditivos  de  contratação  por  ato  de  improbidade 
administrativa disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, http://www.cnj.jus.br; 
a  existência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho disponível  no  site: 
<www.tst.jus.br/certidao>, sob pena de inabilitação.  

  

12.2. Aceita a  PROPOSTA da licitante detentora do  MENOR PREÇO  POR LOTE, esta deverá 
comprovar,  no  prazo  máximo  de  24  (VINTE  E  QUATRO)  HORAS,  sua  condição  de 
HABILITAÇÃO, na forma determinada neste EDITAL, podendo esta comprovação se dar por meio 
do  e-mail:    sal  c  @  11gaaae.  eb.mil.br   e,  no  que  couber,  por  meio  de  consulta  ao  SICAF, 
conforme  o  caso,  com  posterior  encaminhamento  do  documento  pertinente  no  prazo  máximo 
de 48 (QUARENTA E OITO) HORAS a contar da solicitação no sistema eletrônico.

12.2.1. Os  documentos  poderão  ser  apresentados  em  original,  em  cópia  autenticada  por 
cartório  competente  ou  por  servidor  da  Administração,  ou  por  meio  de  publicação  em 
órgão da imprensa oficial.

12.2.2.  O credenciamento  perante  o  SICAF,  serve unicamente  como  meio  alternativo  de 
comprovação  de  determinadas  condições  de  habilitação  (regulariade  fiscal,  qualificação 
econômico-finaceira  e  habilitação  jurídica)  para  licitantes  regularmente  cadastrados, 
não  havendo  obrigatóriedade de  cadastramento  prévio  no  SICAF  para  fins  de 
participação  ou  habilitação.

12.3. Para a habilitação, a licitante detentora do MENOR PREÇO POR LOTE deverá apresentar os 
documentos a seguir relacionados:

12.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:  

a. No  caso  de MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE: 
certidão  expedida  pela  Junta  Comercial  ou  pelo  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas, 
conforme  o  caso,  que  comprove  a  condição  de  MICROEMPRESA  OU  EMPRESA 
DE  PEQUENO  PORTE,  nos  termos  do  artigo  8°,  da  Instrução  Normativa  n°  103, 
de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

b. A licitante  deverá  obrigatoriamente  apresentar  uma  Declaração  de  Elaboração 
Independente de Proposta, conforme ANEXO VIII;

c. No caso de COOPERATIVA: 

c.1. A  Ata  de  Fundação  e  o  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;

c.2. O registro de que trata o artigo 107, da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971;

c.3. O  regimento  dos  fundos  instituídos  pelos  cooperados,  com  Ata  da  Assembleia 
que os aprovou;
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c.4. Os editais de convocação das três últimas Assembleias Gerais Extraordinárias;

c.5. A ata da sessão em que os cooperados autorizaram a  COOPERATIVA a contratar o 
objeto da licitação;

d. No caso  de  EMPRESA ou  SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO 
NO PAÍS: 

     d.1. Decreto de Autorização.

12.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal:  

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

b. Prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  municipal  ou  estadual,  relativo  ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da União, admitida 
a certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei;

c.1. Caso  a licitante  seja  COOPERATIVA,  a  indicação  de  que  trata  esse  subitem, 
deve  referir-se  exclusivamente  a  cooperados,  e  dar-se-á  pela  apresentação  das 
respectivas  Ata  de  Inscrição,  da  comprovação  da  integralização  das  respectivas 
quotas-partes e de três registro de presença desses cooperados em  Assembleias  Gerais 
ou  nas  Reuniões  Seccionais,  bem  como  da  comprovação  de  que  estão  domiciliados 
em  localidade  abrangida  na  definição  do  artigo  4º,  inciso  XI,  da  Lei  nº  5.764, 
de 16 de dezembro de 1971;   

d. Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Municipal  ou  Estadual,  do  domicílio 
ou  sede  da licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto 
contratual;

e. Prova  de  regularidade  perante  a  Seguridade  Social  (INSS)  e  perante  o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

12.3.2.1. A licitante  detentora do  MENOR PREÇO  POR LOTE deverá  apresentar  toda  a 
documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

12.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  

a. Certidão  Negativa  de  Falência  ou  Recuperação  Judicial,  ou  Liquidação  Judicial, 
ou  de  Execução  Patrimonial,  conforme  o  caso,  expedida  pelo  distribuidor  da 
sede  da licitante,  ou  de  seu  domicílio,  dentro  do  prazo  de  validade  previsto  na 
própria  certidão,  ou,  na  omissão  desta,  expedida  a  menos  de  45  (quarenta  e  cinco)  dias 
contados da data da sua apresentação;

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

b.1. O balanço patrimonial  deverá  estar  assinado  por  contador  ou  por  outro  profissional 
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de 
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 
abertura e encerramento;

b.3. No caso de licitação para locação de materiais, não se exigirá da  MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício social;

b.4. Caso  a licitante  seja  COOPERATIVA,  tais  documentos  deverão 
ser  acompanhados  da  última  auditoria  contábil-financeira,  conforme  dispõe  o 
artigo  112,  da  Lei  nº  5.764,  de  16  de  dezembro  de  1971,  ou  de  uma  declaração, 
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

b.5. A  boa  situação  financeira  da licitante  será  avaliada  pelos 
Índices  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG) e  Liquidez  Corrente  (LC), 
maiores  que  1  (um),  resultantes  da  aplicação  das  fórmulas  a  seguir, 
com  os  valores  extraídos  de  seu  balanço  patrimonial  ou  apurados 
mediante consulta “on line”, no caso de empresas inscritas no SICAF:

LG =
            Ativo Circulante   +   Realizável a Longo Prazo            
            Passivo Circulante   +   Exigível a Longo Prazo

     SG =
                                          Ativo Total                                                 
               Passivo Circulante   +   Exigível a Longo Prazo

LC =
                                     Ativo Circulante                                             
                                 Passivo Circulante

b.6. A licitante  que  apresentar  índices  econômicos  iguais  ou  inferiores  a  1  (um) 
em  qualquer  dos  índices  de  Liquidez  Geral,  Solvência  Geral e  Liquidez  Corrente 
deverá comprovar que possui PATRIMÔNIO LÍQUIDO equivalente a 3% (três por cento) 
do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
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12.3.4. Relativos à Qualificação Técnica:  

a. Termo  de  Vistoria  (ANEXO  VI)  ou  Declaração  de  Conhecimento  das  Condições 
(ANEXO VII), assinado pelo servidor responsável:

a.1. Conforme  previsto  no  item  6. deste  Edital,  a  licitante  PODERÁ  VISTORIAR 

o  local  a  ser  executado  o  serviço,  até  o  dia  útil  anterior  à  abertura  da  sessão 

pública do Pregão, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade 

para a execução dos serviços, mediante prévio agendamento de horário com a administração 

do  11º  GAAAe  (órgão  gerenciador)  e  a  administração  dos  órgãos  participantes, 

nos telefones indicados no subitem 5.1. do TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).

a.1.1. Da  vistoria  do  local,  será  emitida  declaração  ressaltando  que  a  licitante 

está  ciente  da  situação  e  das  condições  físicas  para  realização  dos  trabalhos, 

que será assinada por seu representante.

a.1.2. Tendo  em  vista  opção  da  realização  de  vistoria,  a  licitante  vencedora  não 

poderá  alegar  o  desconhecimento  das  condições  e  grau  de  dificuldade  existentes 

como justificativa para se eximir das obrigações assumidas decorrentes da licitação; 

  

a.2. A  vistoria  é  importante  para  que  a licitante  obtenha  conhecimento  “in  loco” 

das especificidades do  local onde serão  realizados os serviços, sendo que, caso   a   licitante   

opte  pela  não  realização,  o  Termo  de  Vistoria  (ANEXO  VI)  deverá  ser  substituído 

pela Declaração  de  Conhecimento  das  Condições  (ANEXO  VII),  asseverando  que, 

tomou  conhecimento  das  condições,  coletou  todas  as  informações,  dados,  elementos  e 

peculiaridades  inerentes,  necessários  à  perfeita  elaboração  da  sua  PROPOSTA, 

não podendo  alegar o desconhecimento das condições e  do  grau de dificuldade existentes, 

como  justificativa  para  se  eximir  das obrigações  decorrentes  da  licitação,  assumindo 

inteiramente a responsabilidade ou consequências por  sua opção,  mantendo  integralmente 

as garantias que vinculam à  PROPOSTA.

b. Atestado de Capacidade Técnica (ANEXO X);

12.4. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida da licitante de acordo com o vulto e a 
complexidade de cada item.

12.4.1. A licitante  provisoriamente  vencedora em  um  item,  que  estiver  concorrendo 
em  outro  item,  ficará  obrigada 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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12.5. A licitante  que  já  estiver  cadastrada ou  habilitada parcialmente  no  SICAF, 
em situação regular, ficará dispensado de apresentar os documentos abrangidos pelo referido cadastro 
que estejam dentro do respectivo prazo de validade, conforme o caso.

12.5.1. Na hipótese  de  algum documento  que  já  conste  do  SICAF estar  com o seu  prazo  de 
validade vencido, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 
do sítio oficial,  a licitante será advertida a encaminhar, no prazo de  24 (VINTE E QUATRO) 
HORAS,  documento  válido  que  comprove  o  atendimento  às  exigências  deste  EDITAL, 
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal.

12.5.2. A licitante  obriga-se  a  declarar,  sob  as  penalidades  legais,  a  Superveniência  de  Fato 
Impeditivo da Habilitação, modelo ANEXO V deste EDITAL.

12.6. Será  inabilitada a licitante  que  não  comprovar  sua  HABILITAÇÃO, 
deixar  de  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos  para  a  HABILITAÇÃO, 
ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste  EDITAL, ressalvado o disposto quanto à 
comprovação da regularidade fiscal.

12.6.1. No  caso  de  inabilitação,  o  Pregoeiro  retomará  o  procedimento  a  partir  da  fase  de 
JULGAMENTO  DA  PROPOSTA,  examinando  a  PROPOSTA subsequente  e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação.

12.7. Para  fins  de  HABILITAÇÃO,  o  Pregoeiro  poderá  obter  certidões  de  órgãos  ou  entidades 
emissoras de certidões por sítios oficiais.

12.8. Atestado  de  que  a  empresa  não  utiliza  mão-de-obra  direta  ou  indireta  de  menores, 
conforme  Lei  nº  9.854,  de  1999,  regulamentada  pelo  Decreto  nº  4.358,  de  2002, 
conforme modelo ANEXO V.

12.9. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes,  salvo aqueles legalmente 
permitidos.

12.10. 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.

12.11. No  julgamento  da  HABILITAÇÃO,  o  Pregoeiro  poderá  sanar  erros  ou  falhas 
que  não  alterem  a  substância  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.

12.12. Constatado  o  atendimento  às  exigências  de  HABILITAÇÃO fixadas  no  EDITAL, 
a licitante será declarada vencedora.

12.12.1. Caso  a licitante detentora do  MENOR PREÇO  POR LOTE possua alguma restrição 
na  comprovação  de  sua  regularidade  fiscal,  ser-lhe-á  assegurado  o  prazo  de 
0  2 (DOIS) DIAS ÚTEIS,   a  contar do momento em que for declarada vencedora do certame, 
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
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12.12.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela Administração quando requerida pela licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou 
prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

12.12.3. A  declaração  da vencedora de  que  trata  este  subitem  acontecerá  no  momento 
imediatamente posterior à fase de  HABILITAÇÃO,  aguardando-se os prazos de regularização 
fiscal para a abertura da FASE RECURSAL.

12.12.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei n° 8.666, de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar  as licitantes  remanescentes,  na ordem de classificação,  ou 
revogar a licitação.

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

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  :

13.1. A  PROPOSTA  FINAL,  contendo  PROPOSTA  DE  PREÇO (ANEXO  II) e  eventuais 
justificativas  apresentadas  pela proponente  vencedora,  deverá(ão)  ser(em) encaminhada(s) 
no  prazo  de  2  4  (VINTE  E  QUATRO)  HORAS  ,  a  contar  da  solicitação  do  Pregoeiro  no 
sistema eletrônico.

13.1.1. A PROPOSTA FINAL deverá ser redigida em língua portuguesa,  em linguagem  clara, 
em uma via,  no anverso,  sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha 
ser assinada e as demais rubricadas pela licitante ou seu representante legal.

13.1.2. A PROPOSTA FINAL deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência da 
licitante vencedora, para fins de pagamento.

13.2. A PROPOSTA FINAL deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato, no momento da repactuação ou de aplicação de eventual sanção 
à Contratada, se for o caso.

14. DOS RECURSOS  :

14.1. Declarada a vencedora,  e  depois  de  decorrida  a  fase  de  regularização  fiscal, 
qualquer  licitante  poderá,  durante  a  sessão  pública,  de  forma  imediata  e  motivada, 
em campo próprio do sistema,  MANIFESTAR SUA INTENÇÃO DE RECORRER, quando lhe 
será  concedido  o  prazo  de  03  (  TRÊS  )   DIAS   para  apresentar  as  RAZÕES  DO  RECURSO, 
ficando  as  demais  licitantes,  desde  logo,  intimadas  para,  querendo,  apresentarem 
CONTRA RAZÕES em IGUAL PRAZO, que começará a contar do término do prazo da recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

14.1.1. O  Pregoeiro  assegurará  tempo  mínimo  de  30  (trinta)  minutos para  que  a licitante 
manifeste MOTIVADAMENTE sua INTENÇÃO DE RECORRER.
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14.2. A falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  da licitante  quanto  à  intenção  de  recorrer 
IMPORTARÁ A DECADÊNCIA DESSE DIREITO.

14.3. Cabe  ao  Pregoeiro  receber,  examinar  e  decidir  os  recursos,  encaminhando-os  à  autoridade 
competente quando mantiver sua decisão.

14.3.1. A  análise  quanto  ao  recebimento  ou  não  do  RECURSO,  pelo  Pregoeiro, 
ficará adstrita à verificação da tempestividade e da existência de MOTIVAÇÃO DA INTENÇÃO 
DE RECORRER.

14.4. O  acolhimento  de  RECURSO,  pelo  Pregoeiro,  ou  pela  autoridade  competente,  conforme 
o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.5. NÃO serão  conhecidos  os  RECURSOS cujas  razões  forem  apresentadas  FORA  DOS 
PRAZOS LEGAIS.

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  :

15.1. O  objeto  da  licitação  será  ADJUDICADO à licitante  declarada vencedora, 
por ato do Pregoeiro,  caso não haja interposição de  RECURSO,  ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos RECURSOS apresentados.

15.2. Após  a  FASE  RECURSAL,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a  autoridade 
competente HOMOLOGARÁ o procedimento licitatório. 

16. DA FORMALIZAÇÃO  DA ATA DE  REGISTRO  DE  PREÇOS    E    DO    CADASTRO  DE   
RESERVA:

16.1. HOMOLOGADO o  resultado  da  licitação,  o  órgão  gerenciador,  respeitada  a  ordem  de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para, 
no  prazo  de  05  (CINCO)  DIAS (§  1º,  do  artigo  27,  do  Decreto  nº  5.450/2005), 
contados da data da convocação, procederem à assinatura da  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(ANEXO  III),  a  qual,  após  cumpridos  os  requisitos  de  publicidade,  terá  efeito  de 
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, nas condições estabelecidas.

16.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez,  por igual período, quando,  durante o 
seu  transcurso,  for  solicitado  pela licitante  convocada,  desde  que  ocorra  motivo  justificado  e 
aceito pelo órgão gerenciador.

16.2. No caso  da licitante  vencedora,  após  convocada,  não  comparecer  ou se recusar  a  assinar  a 
ATA DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  sem  prejuízo  das  cominações  previstas  neste  EDITAL 
e seus ANEXOS, poderá ser convocado outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 
para,  após  feita  a  negociação,  verificada  a  aceitabilidade  da  PROPOSTA e  comprovados  os 
requisitos de HABILITAÇÃO, assinar a ATA, em iguais condições e prazo.

16.3. Será  incluído,  na  forma  de  anexo  da  Ata,  o  APENSO  I -  CADASTRO  DE RESERVA, 
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contendo  o  registro  das  licitantes  que  aceitarem  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços  iguais 
aos  da licitante  vencedora,  na  sequência  da  classificação  do  certame,  sendo  que  a  ordem  de 
classificação  das  licitantes  registradas  na  Ata,  deverá  ser  respeitada  nas  contratações, 
conforme previsto no artigo 11, do Decreto nº 7.892/2013.

16.3.1.  este  registro,  incluído  na  forma  de  anexo, atendendo  ao  disposto  no  artigo  11, 
do Decreto nº 7.892, de 2013,  tem por objetivo a  formação de  CADASTRO DE RESERVA, 
no  caso  de  impossibilidade  de  atendimento  pela primeira colocada  da  Ata, nas  hipóteses 
previstas nos artigos 20 e 21, também do Decreto nº 7.892/2013. 

16.3.2. se houver mais de uma licitante nesta situação, serão classificados segundo a ordem da 
última PROPOSTA apresentada durante a fase competitiva. 

16.4. Serão registrados na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nesta ordem:

        16.4.1. os preços e quantitativos da licitante mais bem classificada durante a etapa competitiva; e

16.4.2.  os preços e quantitativos das licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens em valor 
igual ao da licitante mais bem classificada.

16.4.3.  se houver  mais de uma licitante que aceite cotar os materiais  por preço igual ao da 
licitante  mais  bem  colocada,  serão  classificados  segundo  a  ordem  da  última  PROPOSTA 
apresentada durante a fase competitiva.

16.5. A  existência  de  preços  registrados  não  obriga  a(s)  instituição(ões)  a  firmar(em) 
contratações  nas  quantidades  estimadas,  podendo  ocorrer  licitações  específicas  para  o  item, 
sendo  assegurada,  ao  beneficiário  do  registro,  a  preferência  de  contratação  em  igualdade  de 
condições (artigo 16 do, Decreto n° 7.892/2013). 

16.6. O órgão gerenciador encaminhará cópia da  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e eventual 
CADASTRO DE RESERVA aos órgãos participantes, se houver.

17. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS   E     CADASTRO DE RESERVA   :

17.1. A  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS e  eventual  CADASTRO  DE  RESERVA, 
respectivamente, terá vigência de 12 (DOZE) MESES, a contar da data de sua assinatura.

18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO  :

18.1. A alteração  da  ATA DE  REGISTRO  DE  PREÇOS e  do  CADASTRO  DE  RESERVA 
e  o  cancelamento  do  registro  do  fornecedor  obedecerão  à  disciplina  do  Decreto  n°  7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, conforme previsto na Minuta da Ata anexa ao EDITAL.
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19. DA CONTRATAÇÃO  :

19.1. A  contratação  com  o  fornecedor  registrado,  de  acordo  com  a  necessidade  do  órgão, 
será formalizada por intermédio de instrumento contratual, obedecidos os requisitos pertinentes do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

19.1.1. O  órgão  deverá  assegurar-se  de  que  o  preço  registrado  na  Ata permanece  vantajoso, 
mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação.

19.2. O órgão  convocará  a  fornecedora  com  preço  registrado  em ATA  para, 
a  cada  contratação,  no  prazo  de  05  (CINCO)  DIAS  ÚTEIS,  assinar  o  CONTRATO, 
sob  pena  de  decair  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  no  EDITAL 
e na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

19.2.1. Esse  prazo  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por  solicitação  justificada 
do fornecedor e aceita pela Administração.

19.3. Antes da assinatura do CONTRATO, o Contratante realizará consulta “on line” ao SICAF, a 
existência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho disponível  no  site: 
<www.tst.jus.br/certidao> e  ao  Cadastro  Informativo  de  Créditos  não  Quitados  -  CADIN, 
cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

19.4. A  Contratada  oferecerá  garantia  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  do 
instrumento contratual, na forma do § 2º,  do  artigo  56, da Lei nº 8.666/1993, no prazo máximo de 
10 (DEZ) DIAS ÚTEIS após a assinatura do CONTRATO, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas na minuta do CONTRATO (ANEXO IV).

19.4.1.  A garantia prestada pela  Contratada terá validade  de,  no mínim  o,    12 (doze) meses  ,   
somente sendo liberada após o esgotamento de tal prazo. 

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

19.5.1. As supressões  resultantes  de acordo celebrado entre  os  contratantes  poderão  exceder  o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

19.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do  CONTRATO, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência (ANEXO I) ou na minuta de Contrato (ANEXO IV).

19.7. A  Contratada deverá  manter  durante  toda  a  execução  do  CONTRATO, 
em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  HABILITAÇÃO e 
QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação.

19.8. Durante  a  vigência  do  CONTRATO,  a  fiscalização  será  exercida  por  um  representante 
do Contratante (Fiscal de Contrato), ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências 
e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, 
de tudo dando ciência à Administração.
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19.9. Administração pode rescindir o contrato por ato unilateral e escrito, conforme previsão contida 
no artigo 79, da Lei nº 8.666/93. 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  :

20.1. O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (DOZE) MESES.

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  :

21.1. As  obrigações  da  Contratante e  da  Contratada são  as  estabelecidas  no 
Termo  de  Referência  (ANEXO  I),  no EDITAL,  na  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS 
(ANEXO III) e na Minuta do Contrato (ANEXO IV).

22. DO PAGAMENTO  :

22.1. O  pagamento  será  realizado  no  prazo  máximo  de  até  30  (TRINTA)  DIAS  ,   
contados  a  partir  da  data  final  do  período  de  adimplemento  a  que  se  referir, 
através  de  Ordem  Bancária  (OB),  para  crédito  em  banco,  agência  e  conta-corrente 
indicados pela Contratada.

22.2. O  pagamento  somente  será  autorizado  depois  de  efetuado  o  “atesto” pelo 
servidor  competente na  Nota  Fiscal  (NF)  /  Fatura apresentada  e  depois  de  verificada  a 
regularidade fiscal da Contratada no SICAF.

22.3.  O  “atesto” fica  condicionado  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal  /  Fatura 
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

22.4.  Havendo  erro  na  apresentação da  Nota  Fiscal  /  Fatura ou dos  documentos  pertinentes  à 
contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como, 
por  exemplo,  obrigação financeira  pendente,  decorrente  de penalidade  imposta  ou inadimplência, 
o  pagamento  ficará  sobrestado  até  que  a  Contratada providencie  as  medidas  saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

22.5. Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emitida  a 
Ordem Bancária (OB) para pagamento. 

22.6.  Antes  do  pagamento,  o Contratante verificará,  por  meio  de  consulta  eletrônica, 
a  regularidade  do  cadastramento  da  Contratada no  SICAF e/ou  nos sites  oficiais, 
especialmente  quanto  à  regularidade  fiscal,  devendo  seu  resultado  ser  impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

22.7. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
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22.7.1. Quanto ao Imposto sobre  Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),  será observado o 
disposto  na  Lei  Complementar  nº  116,  de  31  de  julho  de  2003,  e  legislação 
municipal aplicável.

22.7.2. A  Contratada regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da 
Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção 
tributária  quanto aos impostos e  contribuições  abrangidos  por aquele regime.    No entanto o 
pagamento  ficará  condicionado  à  apresentação  de  comprovação  por  meio  de 
documento  oficial  de  que  faz  jus  ao  tratamento  tributário  favorecido  previsto 
na referida Lei Complementar.

22.8. O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  Ordem  Bancária  de  Crédito  (OB), 
mediante  depósito  em  conta-corrente,  na  agência  e  estabelecimento  bancário  indicado 
pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

22.9.  Nos  termos  do  artigo  36,  §  6°,  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  02, 
de  30  de  abril  de  2008,  será  efetuada  a retenção  ou  glosa  no  pagamento, 
proporcional  à  irregularidade  verificada,  sem  prejuízo  das  sanções  cabíveis, 
caso se constate que a Contratada:

22.9.1. não produziu os resultados acordados;

22.9.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida;

22.9.3.  deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

22.10.  O Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no CONTRATO.

22.11. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada não  tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais  aos  dias  de  atraso,  apurados  desde  a  data  limite  prevista  para  o  pagamento, 
até a data do efetivo pagamento,  à taxa de  6% (seis por cento) ao ano,  aplicando-se a seguinte 
fórmula:

EM    =     I   x   N   x   VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I     =
                (  6  /  100  )           
                       365
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N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela em atraso.

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  :

23.1. Os  recursos  para  a  contratação  do  serviço  objeto  do  presente  registro  de  preços, 
de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e 
serão certificados por ocasião de cada contratação.

24. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  :

24.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002, 
do Decreto  nº  3.555,  de  08 de agosto de  2000 e do  Decreto  nº  5.450,  de 31 de maio de  2005, 
a licitante/adjudicatária que, no decorrer da licitação:

24.1.1. Não  assinar  a  ATA DE REGISTRO  DE PREÇOS,  ou  não  assinar  o  CONTRATO, 
quando  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  PROPOSTA ou  da  ATA  DE 
REGISTRO DE PREÇOS;

24.1.2. Apresentar documentação falsa;

24.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

24.1.4. Não mantiver a sua PROPOSTA dentro de prazo de validade;

24.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

24.1.6. Cometer fraude fiscal;

24.1.7. Fizer declaração falsa;

24.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

24.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. Multa  de  até  10%  (DEZ  POR  CENTO) sobre  o  valor  estimado  do(s)  item(ns) 
prejudicado(s) pela conduta da licitante;

b. Impedimento  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  descredenciamento  no  SICAF, 
pelo prazo de até 05 (  CINCO  )   ANOS  ;

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

                                                                                                               26



24.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da  Lei  nº  10.520,  de  17 de  julho  de  2002,  do  Decreto  nº  3.555,  de  08  de  agosto  de  2000, 
e do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

24.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o CONTRATO;

24.3.2. Apresentar documentação falsa;

24.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;

24.3.4. Cometer fraude fiscal;

24.3.5. Descumprir  qualquer  dos  deveres  elencados  no  EDITAL,  na  ATA DE  REGISTRO 
DE PREÇOS ou no CONTRATO.

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

a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação;

b. Multa:

b.1. moratória de até 0,16% (ZERO VÍRGULA DEZESSEIS POR CENTO) por dia de 
atraso  injustificado  sobre  o  valor  mensal  da  contratação,  até  o  limite  de  15 (QUINZE) 
DIAS;

b.2.  moratória  de  0,1 %  (ZERO VÍRGULA    UM   POR CENTO)   ao  dia  sobre  o valor 
da garantia: EXCLUSIVAMENTE para o atraso na apresentação da garantia contratual;

b.3. compensatória de até 10% (DEZ POR CENTO)  sobre o valor total do CONTRATO, 
no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a 
multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do 
CONTRATO.

c. Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o 11º  GRUPO  DE 
ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe) e/ou 6º GRUPO DE MÍSSEIS E FOGUETES 
(6º GMF), conforme o caso, pelo prazo de até 02 (  dois  )   a  nos  ;

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

e. 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 Administração pelos prejuízos causados;

24.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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24.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 
órgão  licitante  e  de  declaração  de  inidoneidade,  previstas  no  subitem  anterior, 
as empresas ou profissionais que, em razão do CONTRATO decorrente desta licitação:

24.5.1. tenham  sofrido  condenações  definitivas  por  praticarem,  por  meio  dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de tributos;

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

24.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.

24.6. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em 
Processo  Administrativo que  assegurará  o  CONTRADITÓRIO  E  A  AMPLA  DEFESA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e subsidiariamente 
na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

24.7. 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.

24.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

24.9. Caso  o Contratante determine,  a  multa  deverá  ser  recolhida  no  prazo  máximo 
de  10  (DEZ)  DIAS, a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação  enviada  pela 
autoridade competente.

24.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.11. As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

25. DA  UTILIZAÇÃO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS    E  CADASTR  O  DE   
RESERVA    POR  ÓRG  ÃOS    OU  ENTIDADE  S    NÃO  PARTICIPANTES  :

25.1. Desde  que  devidamente  justificada  a  vantagem,  a  ATA DE  REGISTRO  DE  PREÇOS, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública 
federal  que  não  tenha  participado  do  certame  licitatório,  mediante  anuência  do  11º  GAAAe 
(órgão gerenciador).

25.2. Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram  do  registro  de  preços,  quando  desejarem 
fazer  uso  da  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  deverão  consultar  o  11º  GAAAe, 
órgão gerenciador a ATA, o qual se manifestará sobre a possibilidade de adesão. 

25.3. Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS, 
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observadas  as  condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento 
decorrente  de  adesão,  desde  que  não  prejudique  as  obrigações  presentes  e  futuras  decorrentes 
da ATA, assumidas com o 11º GAAAe (órgão gerenciador) e órgãos participantes. 

25.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula  não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a  cem por cento dos    q  uantitativos   dos itens do instrumento convocatório 
e  registrados na  ATA DE  REGISTRO DE  PREÇOS para o  11º GAAAe  (órgão gerenciador)  e 
órgãos participantes.

25.5. O  quantitativo  decorrente  das  adesões  à  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS 
não  poderá  exceder,  na  totalidade,  ao  quíntuplo  do  quantitativo  de  cada  item  registrado 
na  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS para  o  11º  GAAAe (órgão  gerenciador) 
e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não  participantes 
que aderirem.

25.6. Após  a  autorização  do  11º  GAAAe (órgão  gerenciador  da  Ata),  o  órgão  não  participante 
deverá  efetivar  a  aquisição  ou  contratação  solicitada  em  até  90  (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ATA.

25.7. Compete  ao  órgão  não  participante  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 às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao 11º GAAAe (órgão gerenciador).

25.8. É facultada aos órgãos ou entidades  municipais,  distritais  ou estaduais a adesão a  ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.

25.9. No    cas  o  de  impossibilidade  de  atendimento  pelo  primeiro  colocado  da  Ata,   
nas  hipóteses  previstas  nos  artigos  20  e  21    (cancelamento  da  Ata)  ,  desde  que 
atendidas  as  exigências  do  artigo  11,  todos  do  Decreto  nº  7.892/2013  e  devidamente  justificada 
a  vantagem,  o CADASTRO  DE  RESERVA,  durante  sua  vigência,  poderá  ser 
utilizada  por  qualquer  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal  que  não  tenha 
participado do certame licitatório,  facultando-se esta  adesão aos  órgãos  ou  entidades  municipais, 
distritais  ou  estaduais,  todos  mediante  anuência  do  11º  GAAAe  (órgão  gerenciador)  e nas 
condições previstas na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ANEXO III).

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  :

26.1. Até  02  (  DOIS  )   DIAS  ÚTEIS   antes  da  data  fixada  para  abertura  da  sessão  pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o EDITAL, na forma eletrônica, ou mediante o encaminhamento 
de petição por escrito ao Pregoeiro.

26.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do EDITAL, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até 24 (  vinte e quatro  )   horas  . 

26.1.2. Acolhida  a  impugnação  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data 
para  a  realização  do  certame,  observando-se  as  exigências  quanto  à  divulgação  das 
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modificações no EDITAL.

26.2. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  processo  licitatório  deverão  ser  enviados 
ao  Pregoeiro,  até  03  (  três  )   dias  úteis   anteriores  à  data  fixada  para  abertura 
da  sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico  via  internet,  através do  e-mail: 
<salc  @  gaaae.  eb.mil.br  >

26.2.1. O pedido de esclarecimentos será respondido em até 24 (  vinte e quatro  )   horas  .

26.3. Qualquer modificação no  EDITAL exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação 
em que  se  deu  o  texto  original,  reabrindo-se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto  quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das PROPOSTAS.

26.4. O  objeto  da  presente  licitação  poderá  sofrer  acréscimos ou  supressões  conforme  previsto 
no parágrafo 1° do artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

26.5. É vedado à adjudicatária subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.

26.6. 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  e  local  anteriormente  estabelecido,  desde  que  não  haja 
comunicação do Pregoeiro em contrário.

26.7. É  facultada  ao  Pregoeiro  ou  à  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da  licitação, 
a  promoção  de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  complementar  a  instrução  do  processo 
e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 
destinados a fundamentar as decisões, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública.

26.8. O  Pregoeiro,  no  interesse  da  Administração,  poderá  relevar  omissões  puramente  formais 
observadas na documentação e  PROPOSTA, desde que não contrariem a legislação vigente e  não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo.

26.9. No  julgamento  da HABILITAÇÃO e  das  PROPOSTAS,  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  acessível  a  todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de HABILITAÇÃO e CLASSIFICAÇÃO.

26.10. A HOMOLOGAÇÃO do resultado desta licitação NÃO implicará direito à contratação.  

26.10.1. A existência de preços registrados NÃO obriga a Administração a firmar as contratações 
que  deles  poderão  advir,  facultando-se  a  realização  de  licitação  específica  para  a  aquisição 
pretendida,  sendo  assegurado  ao  beneficiário  do  registro  a  preferência  de  fornecimento  em 
igualdade de condições.

26.11. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em 
face  de razões  de  interesse  público,  por  motivo  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por 
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provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

26.12. As 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.

26.13. 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.

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

26.15. As normas que disciplinam este Pregão 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.

26.16. Em caso de divergência entre disposição do EDITAL e das demais peças que compõem o   
processo, prevalece a previsão do EDITAL.

26.17. O  EDITAL e  seus  ANEXOS estão  disponibilizados,  na  íntegra,  no  endereço 
eletrônico:  <www.11gaaae.eb.mil.br>,  e  também  poderão  ser  lidos  e/ou  obtidos, 
no  endereço  do  11º  GRUPO  DE  ARTILHARIA  ANTIAÉREA  (11º  GAAAe), 
sediado  na  Estrada  Parque  Abastecimento  e  Contorno,  s/nº,  Setor  Militar  Urbano  (SMU), 
Brasília-DF,  CEP:  70.631-902,  na  Seção  de  Aquisições,  Licitações  e  Contratos  (SALC), 
nos  dias  úteis,  de  segunda    à   quinta-feira  , horário  das 10:  00   às  1  1  :  5  0   h  oras   e  das 
1  3  :  3  0    às  1  6  :  5  0   h  oras  ,  sendo  que  no  período  de    meio  expediente   no  11º  GAAAe, 
será  das  13:  0  0  às  1  8  :  0  0  horas  ,  e  na  sexta-f  eira   das  08:  0  0  às  1  1  :  5  0  horas  ,  mesmo endereço  e 
período  no  qual  os  autos  do  processo  administrativo  permanecerão  com  vista  franqueada  aos 
interessados.

26.17.1.  O  EDITAL e  seus  ANEXOS também está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço 
eletrônico: <www.  comprasgovernamentais.gov.br   (  comprasnet.gov.br  )>.

26.18. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das  PROPOSTAS COMERCIAIS como 
dos documentos de HABILITAÇÃO apresentados na sessão.

26.19. Em  caso  de  cobrança  pelo  fornecimento  de  cópia  da  íntegra  do  EDITAL e 
seus  ANEXOS,  o  valor  se  limitará  ao  custo  efetivo  da  reprodução  gráfica  de  tais  documentos, 
nos termos do artigo 5°, III, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

26.20. Nos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  disposições  constantes  da  Lei  nº  10.520, 
de  17  de  julho  de  2002,  do  Decreto  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005,  da  Lei  nº  8.078, 
de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (CDC), 
do  Decreto nº  3.722,  de 09 de janeiro  de 2001, do  Decreto nº  7.892, de  23 de  janeiro de 2013, 
da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  da Lei  Complementar  n°  147, 
de  07 de  agosto   de  2014,  que  alterou a  Lei  Complementar  nº  123/2006,  do  Decreto  n°  6.204, 
de  05  de  setembro  de  2007,  do  Decreto  n°  2.271,  de  07  de  julho  de  1997, 
da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  2,  de  30  de  abril  de  2008,  da Instrução  Normativa 
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SLTI/MPOG  nº  2,  de  11  de  outubro  de  2010,  da Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  3, 
de  24 de  junho de  2014,  que  alterou  a  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2/2008  e 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, bem como demais legislação correlata.   

26.21. Será nomeado um Fiscal de Contrato no ato da Assinatura do mesmo.

26.22. O  foro  para  dirimir  questões  relativas  ao  presente  EDITAL, será  o  da 
Circunscrição  Judiciária  da  Justiça  Federal  em  Brasília  –  DF,  com  exclusão  de  qualquer  outro, 
por mais privilegiado que seja.

26.23. Integram este EDITAL, para todos os fins e efeitos, os seguintes ANEXOS:

26.23.1. ANEXO I - Termo de Referência;

26.23.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preço;

26.23.3. ANEXO  III -  Minuta  de  Ata  de  Registro  de  Preços  e  seu  Anexo  (APENSO  I  - 
CADASTRO DE RESERVA);

26.23.4. ANEXO IV - Minuta do Contrato;

26.23.5. ANEXO V – Modelo de Documentos para Habilitação;

26.23.6. ANEXO VI – Termo de Vistoria;

26.23.7. ANEXO VII – Declaração de Conhecimento das Condições;

26.23.8. ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

26.23.9. ANEXO  IX –  Modelo  de  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT, 
obtida junto à Justiça do Trabalho; e

26.23.10. ANEXO X – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica.

Brasília-DF, ____ de________________ de 2015.

_________________________________________
ANTÔNIO BISPO DE OLIVEIRA FILHO – Cel

Ordenador de Despesas do 11º GAAAe
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    ANEXO   I  

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO
C M S E   -   1ª  Bda    AAAe

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
 “GRUPO   BRIGADEIRO   EDUARDO   GOMES”

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO   SRP   Nº   0  1  /20  1  5     -     SALC / 11º GAAAe  

(Processo Administrativo – NUP 64541.004415/2015-11)

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ARTIGO 34, 

DA LEI N° 11.488,   DE   15 DE JUNHO DE   2007  

1. OBJETO:

1.1.  Nos termos  do  contido  na  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho de  1993,  artigo 13  das  IG  12-02 
(Portaria  Ministerial nº  305,  de  24 de maio de 1995),  Lei  nº  10.520,  de 17 de julho de 2002 e 
Decreto  nº  5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar  nº  123, de 14 de dezembro de 2006, 
Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto  de 2014, que alterou a Lei Complementar nº 123/2006, 
Lei  nº  11.488,  de  15  de  junho  de  2007,  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2, 
de  30 de  abril de  2008,  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  3,  de  24 de  junho de  2014, 
que  alterou  a  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2/2008,  Decreto  nº  6.204, 
de 05 de setembro de 2007, solicito providências desse Ordenador de Despesas (OD) no sentido 
de  aprovar  licitação,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS,  com  CADASTRO  DE  RESERVA, 
para  a  EVENTUAL  aquisição  e  instalação  de  SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE 
ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS, para  atender  às  necessidades  do  11º  GRUPO  DE 
ARTILHARIA  ANTIAÉREA  (11º  GAAAe) e  eventuais  órgãos  participantes, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos a seguir:

1.1.1.  Caso  ocorra  divergência  entre  as  especificações  deste  objeto  descritas  no 
Comprasnet e  as  especificações  constantes  neste  TERMO DE REFERÊNCIA  (ANEXO I), 
PREVALECERÃO  AS  DESCRITAS  N  ESTE    TERMO  DE  REFERÊNCIA  , 
tal  informação  é  importante,  haja  vista  a  impossibilidade  de  encontrar  CÓDIGO  SIASG, 
que descreva exatamente o material e/ou serviço que se deseja adquirir/contratar.

1.1.2.  Deverão  ser  rigorosamente  observadas  as  especificações  e  observações  descritas 
nas tabelas a seguir:
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                  a) Para o 11º Grupo de Artilharia Antiaérea (Órgão Gerenciador):  

Nº DE
LOTE / ITEM

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO
DO OBJETO

(Art 9º, Inc I, Decreto nº  7.892/13)

Unidade
 de 

Forneci-
mento

Quantida-
de Mínima

a ser
Cotada 

Quantidade 
Estimada

(Total)

(A)

Preço
Unitário 
Máximo

(R$)

(B)

VALOR
 TOTAL

(R$)

(C) = (A) x (B)
(Art 9º, 
Inc IV,

Decreto 
nº 7.892/13)

(Art 9º,
 Inc II, 
Decreto 

nº 7.892/13)

LOTE  01 01
SISTEMA  DE 
GERENCIAMENTO  DE 
ESTOQUE  DE 
COMBUSTÍVEIS com  02 
(duas)  sondas   eletrônicas  para 
tanques de 30 (trinta) mil  litros 
cada,  sendo  01  (um)  tanque 
de  gasolina  e  01  (um)  de  óleo 
diesel,  para medição de volume, 
temperatura e presença de água 
nos tanques,  com  impressora 
térmica  acoplada,  com 
capacidade para emitir relatórios 
e informações  específicas  do 
produto  tais  como: relatório  de 
descarga,  volume  gerenciado, 
relatório de turno, etc.

O sistema deverá incluir sondas, 
painel  de  leitura,  impressora, 
cabos,  conectores,  licenças 
de  software,  estabilizadores, 
no-breaks  e  todo  o  material 
necessário  para  seu  perfeito 
funcionamento e instalação. 

Características   T  écnicas  :

- monitora vazamentos no Sump 
de  bomba,  tanque,  filtro  e 
interstício do tanque;
-  medição  contínua  e  precisa 
através  de  sondas 
eletromagnéticas;
- sondas com detecção de água e 
temperatura do produto;
- teste de estanqueidade;
-  sensores  com  circuito 
supervisor                   tri-state;
-  relatórios  de  inventário  com 
volume, altura e temperatura do 
combustível;

Und 01 01 R$ 19.764,84 R$ 19.764,84
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-  relatórios  de  entrega  e 
fechamento  de  turnos 
automáticos;
-  interface  de  comunicação 
através de porta serial RS-232 e 
placa ethernet.
- alarmes para:

• nível  alto  e  baixo  de 
combustível;

• estoque  mínimo  de 
combustível;

• transbordamento;
• nível de água;
• perda  repentina  de 

combustível; e
• vazamentos

- histórico de ocorrências;
-  impressora  térmica  própria 
acoplada.
-  bobinas  de  papel  para  a 
impressora térmica  (no mínimo 
duas).
-  saída  de  rede  tipo  RJ-45 
(ethernet).
- relatórios exibidos no console:

• volume de combustível;
• volume  de  combustível 

compensado  (referência 
20º C);

• volume  da  última 
entrega;

• volume para completar o 
tanque;

• altura do combustível;
• altura e volume de água;
• temperatura  do 

combustível;
• relatório  automático  de 

entrega de combustível;
• impressão  do  último 

relatório  de  entrega  por 
compartimento  de 
tanque;

• alarmes; e 
• histórico de alarmes.

- O equipamento deverá possuir 
selo  de  certificação  pelo 
Instituto  Nacional  de 
Metrologia  (INMETRO) e 
estar  de acordo com as  normas 
ABNT aplicáveis.
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- O sistema deverá manter-se em 
funcionamento mesmo sob falta 
de energia elétrica.

Sistema  s   de   R  eferência  :
-  Sistema  VEEDER  ROOT, 
modelo ProPlus.
- Sistema VEEDER ROOT TLS 
4B.
-  Sistema  OPW  SiteSentinel 

Touch.

02

Serviço  de  instalação  do 
SISTEMA  DE 
GERENCIAMENTO  DE 
ESTOQUE  DE 
COMBUSTÍVEIS com  02 
(duas)  sondas   eletrônicas  para 
tanques de 30 (trinta) mil  litros 
cada,  sendo 01 (um)  tanque de 
gasolina  e  01  (um)  de  óleo 
diesel,  referenciado  no 
ITEM 01 acima.

Inclusive  mão  de  obra,  cabos, 
conectores,  fixadores,  buchas, 
parafusos, presilhas, cabeamento 
e  todo  material  necessário 
para  o  perfeito  funcionamento 
do sistema. 

INCLUI  AINDA  O 
TREINAMENTO  INICIAL 
DE  OPERAÇÃO  DO 
SISTEMA  PARA  OS 
MILITARES DESIGNADOS.

Sv 01 01 R$ 3.630,00 R$ 3.630,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)................................................................................ R$ 23.394,84

  

     b) Para o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (Órgão Participante): 
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Nº DE
LOTE / ITEM

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO
DO OBJETO

(Art 9º, Inc I, Decreto nº  7.892/13)

Unidade
 de 

Forneci-
mento

Quantida-
de Mínima

a ser
Cotada 

Quantidade 
Estimada

(Total)

(A)

Preço
Unitário 
Máximo

(R$)

(B)

VALOR
 TOTAL

(R$)

(C) = (A) x (B)
(Art 9º, 
Inc IV,

Decreto 
nº 7.892/13)

(Art 9º,
 Inc II, 
Decreto 

nº 7.892/13)

LOTE  02 03
SISTEMA  DE 
GERENCIAMENTO  DE 
ESTOQUE  DE 
COMBUSTÍVEIS com  02 
(duas)  sondas   eletrônicas  para 
tanques de 15 (quinze) mil litros 
cada,  sendo  01  (um)  tanque 
de  gasolina  e  01  (um)  de  óleo 
diesel,  para medição de volume, 
temperatura e presença de água 
nos tanques,  com  impressora 
térmica  acoplada,  com 
capacidade para emitir relatórios 
e informações  específicas  do 
produto  tais  como: relatório  de 
descarga,  volume  gerenciado, 
relatório de turno, etc.

O sistema deverá incluir sondas, 
painel  de  leitura,  impressora, 
cabos,  conectores,  licenças 
de  software,  estabilizadores, 
no-breaks  e  todo  o  material 
necessário  para  seu  perfeito 
funcionamento e instalação. 

Características   T  écnicas  :

- monitora vazamentos no Sump 
de  bomba,  tanque,  filtro  e 
interstício do tanque;
-  medição  contínua  e  precisa 
através  de  sondas 
eletromagnéticas;
- sondas com detecção de água e 
temperatura do produto;
- teste de estanqueidade;
-  sensores  com  circuito 
supervisor                   tri-state;
-  relatórios  de  inventário  com 
volume, altura e temperatura do 
combustível;
-  relatórios  de  entrega  e 
fechamento  de  turnos 
automáticos;

Und 01 01 R$ 19.764,84 R$ 19.764,84
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-  interface  de  comunicação 
através de porta serial RS-232 e 
placa ethernet.
- alarmes para:

• nível  alto  e  baixo  de 
combustível;

• estoque  mínimo  de 
combustível;

• transbordamento;
• nível de água;
• perda  repentina  de 

combustível; e
• vazamentos

- histórico de ocorrências;
-  impressora  térmica  própria 
acoplada.
-  bobinas  de  papel  para  a 
impressora térmica  (no mínimo 
duas).
-  saída  de  rede  tipo  RJ-45 
(ethernet).
- relatórios exibidos no console:

• volume de combustível;
• volume  de  combustível 

compensado  (referência 
20º C);

• volume  da  última 
entrega;

• volume para completar o 
tanque;

• altura do combustível;
• altura e volume de água;
• temperatura  do 

combustível;
• relatório  automático  de 

entrega de combustível;
• impressão  do  último 

relatório  de  entrega  por 
compartimento  de 
tanque;

• alarmes; e 
• histórico de alarmes.

- O equipamento deverá possuir 
selo  de  certificação  pelo 
Instituto  Nacional  de 
Metrologia  (INMETRO) e 
estar  de acordo com as  normas 
ABNT aplicáveis.
- O sistema deverá manter-se em 
funcionamento mesmo sob falta 
de energia elétrica.
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Sistema  s   de   R  eferência  :
-  Sistema  VEEDER  ROOT, 
modelo ProPlus.
- Sistema VEEDER ROOT TLS 
4B.
- Sistema    OPW    SiteSentinel

 Touch.

04

Serviço  de  instalação  do 
SISTEMA  DE 
GERENCIAMENTO  DE 
ESTOQUE  DE 
COMBUSTÍVEIS com  02 
(duas)  sondas   eletrônicas  para 
tanques de 15 (quinze) mil litros 
cada,  sendo 01 (um)  tanque de 
gasolina  e  01  (um)  de  óleo 
diesel,  referenciado  no 
ITEM 03 acima.

Inclusive  mão  de  obra,  cabos, 
conectores,  fixadores,  buchas, 
parafusos, presilhas, cabeamento 
e  todo  material  necessário 
para  o  perfeito  funcionamento 
do sistema. 

INCLUI  AINDA  O 
TREINAMENTO  INICIAL 
DE  OPERAÇÃO  DO 
SISTEMA  PARA  OS 
MILITARES DESIGNADOS.

Sv 01 01 R$ 3.630,00 R$ 3.630,00

VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)................................................................................ R$ 23.394,84

VALOR TOTAL GERAL (R$) 

LOTE OM / ÓRGÃO VALOR (R$)

LOTE 01 (Itens 01 e 02) 11º GAAAe (Órgão Gerenciador) R$ 23.394,84

LOTE 02 (Itens 03 e 04) 6º GMF - (Órgão Participante) R$ 23.394,84

               VALOR TOTAL GERAL (R$)........................................................... R$ 46.789,68

1.2.  Os  materiais/serviços  fornecidos  deverão  possuir  prazo  de  garantia  não  inferior  a 
12 (doze) meses. 
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1.3.  A existência  de  preços  registrados não obriga  a  Administração a  firmar  as  contratações  que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, 
sendo  assegurada  ao  beneficiário  do  Registro  a  preferência  de  fornecimento  em  igualdade  de 
condições.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1.  Opta-se  por  realizar  a  presente  licitação,  na  modalidade  PREGÃO, 
na  forma  ELETRÔNICA,  valendo-se  do  SISTEMA DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  (SRP), 
em  virtude  da  conveniência  da  utilização  por  outros  Órgãos  da  Administração  e 
por  facilitar  possíveis  contratações  futuras,  economizando,  dessa  forma,  tempo  para  a 
EVENTUAL  aquisição  do  objeto  e  contratação  dos  referidos  serviços,  conforme  expresso  no 
artigo 3º, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

2.2.  A  presente  licitação  objetiva  também,  respeitada  a  isonomia  entre  as  licitantes, 
selecionar  a  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração    (  menor  preço  )  ,  contribuindo, 
assim, para diminuição dos gastos governamentais.

3. MOTIVAÇÃO DO ATO DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

3.1.  Faz-se  necessária a  realização  de  uma  licitação  para  a  EVENTUAL aquisição  e  instalação 

de  SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE  ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS para  o 

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (órgão gerenciador) e  6º GRUPO DE MÍSSEIS 

E  FOGUETES  (órgão  participante),  considerando  a  necessidade  de  gerenciamento  do 

estoque  de  combustíveis (gasolina  e  óleo  diesel)  do  11º  GAAAe e  6º  GMF,  tendo  em  vista 

que  cada  OM  possui  em  suas  instalações  um  Posto  de  Abastecimento,  Lavagem  e 

Lubrificação  (PALL),  responsável  por atender  às  demandas  orgânicas  da  respectiva 

Organização Militar  (OM) e,  em  caso  de  necessidade,  de  todas  as  OM  do  Exército 

sediadas  na  Guarnição  de  Brasília-DF,  sendo  que,  nestes postos de  abastecimento  (PALL), 

encontra-se grande  quantidade  de  combustíveis,  que  devem  ser  devidamente  controlados, 

devido ao seu alto valor.

3.2.  Justifica-se,  também,  a  aquisição  e  instalação  do  SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 

ESTOQUE DE COMBUSTÍVEIS,  face  a  necessidade  de  um melhor  controle  dos  estoques  de 

combustíveis armazenados (gasolina e óleo diesel),  com o intuito de se prevenir e evitar perdas e 

vazamentos  ambientais,  gerando,  ainda,  mais  segurança  e  eficiência  na  gestão  e  controle  do 

abastecimento e  médias  de consumo dos combustíveis  abastecidos  nas  diversas  viaturas  das  OM 

beneficiadas. 

3.3.  Quanto  a  natureza do objeto a  ser  adquirido  e/ou  contratado,  trata-se de  BENS COMUNS, 
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nos  termos  do  parágrafo  único,  do  artigo  1°,  da  Lei  10.520,  de  17  de  julho  de  2002, 

tendo  em  vista  que  foram  especificados  através  das  suas  marcas  e  modelos,  cujos  padrões 

de desempenho e qualidade são objetivamente definidos pelo EDITAL, por meio de especificações 

usuais no mercado. 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado no objeto. 

4.2.  A  CONTRATADA deverá  executar  o  serviço  utilizando-se  dos  materiais,  equipamentos, 
ferramentas  e  utensílios  necessários  à  perfeita  execução  contratual,  conforme  disposto 
neste TERMO DE REFERÊNCIA.

5. DEMANDA DO ÓRGÃO   GERENCIADOR   E PARTICIPANTE  :

5.1. A demanda do órgão gerenciador e participante tem como base as seguintes características:

     a) Endereço e horário de funcionamento do 11º GAAAe (órgão gerenciador):

 11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA   (11º GAAAe)  

  -  Endereço: Estrada Parque Abastecimento e Contorno, s/nº, Setor Militar Urbano (SMU), 
Brasília-DF, CEP: 70.631-902.

               -   Telefone: (0xx61) 3465-1028 – Ramal 2844.
                                    (0xx61) 3465-1032 - direto SALC/11º GAAAe.                                 

-  Horários  de expediente:  -  de segunda-feira  à  quinta-feira: das  0  8  :  0  0 às 1  2  :  0  0 h  oras   
e  das  13:30  às  1  7  :  0  0  h  oras  ,  sendo  que  no  período  de 
meio  expediente  no  11º  GAAAe,  será  das  13:  0  0  às   
1  8  :  0  0 horas  , e na sexta-feira das 08:  00   às 1  2  :  0  0 horas  .

b. Endereço e horário de funcionamento do 6º GMF (órgão participante):

  6º GRUPO DE MÍSSEIS E FOGUETES (6º GMF)

    -  Endereço: BR 020, Km 7, Zona Rural,
                          Formosa-GO, CEP: 78.000-000.

                -   Telefone: (0xx61) 3642-9600.
                                     (0xx61) 3642-9616 - direto SALC/6º GMF.                                 

- Horários de expediente: -  de segunda-feira à quinta-feira: das  08:00 às 12:00 horas 
e  das  13:30  às  17:00  horas,  sendo  que  no  período  de 
meio  expediente  no  6º  GMF,  será  das  13:00  às 
18:00 horas, e na sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas.

5.2.  Os  dias  e  horários  para  a  execução  do  serviço  deverão  ser 
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PREVIAMENTE ACERTADOS, por ambas as partes do Contrato, para que as áreas beneficiadas 
pelo serviço possam ser preparadas para tal.

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

a) Estar de acordo com o estabelecido pelo Contratante;

b) Causar o mínimo de impacto ao meio ambiente;

c) Não colocar em risco a saúde de pessoas que transitam nas instalações;

d) Não contaminar o ambiente com cheiro, vapores e fumaças;

e) Deverá ser realizado por profissionais treinados, uniformizados e identificados;

f) Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) adequado para cada situação.

7. VISTORIA:

7.1.  Para  o  correto  dimensionamento  e  elaboração  de  sua  PROPOSTA,  considerando  que, 

somente  a  descrição  do  objeto  pode  não  ser  suficiente  para  a licitante  determinar  a  real 

necessidade  da  administração,  a licitante  PODERÁ  VISTORIAR os locais a  serem 

executados os serviços,  até  o  dia  útil  anterior  à  abertura  da  sessão  pública  do  pregão, 

com  o  objetivo  de  se  inteirar  das  condições,  das  características  dos  imóveis  e  das  áreas  a 

serem  beneficiadas,  do  eventual  grau  de  dificuldade  para  sua  execução, 

examinando  particularmente  todos  os  detalhes  e  tomando  ciência  das  demais  características  e 

informações  necessárias  à  elaboração  da  sua  PROPOSTA,  mediante  prévio 

agendamento  de  horário  com  a  administração  do  11º  GAAAe  (órgão  gerenciador) 

e  a  administração  do  órgão  participante  (6º  GMF),  devendo  o  agendamento  ser  efetuado 

previamente  pelo  telefone  do  órgão,  conforme  subitem  5.1. do  presente  TERMO  DE 

REFERÊNCIA.

7.1.1. Da vistoria do local, será emitido o TERMO DE VISTORIA (ANEXO VI) ressaltando que 

a licitante  está  ciente  da  situação  e  das  condições  físicas  para  realização  dos  trabalhos, 

que será assinada pela licitante ou seu representante legal, devidamente identificado.

7.1.2.  O prazo para  vistoria  iniciar-se-á  no  dia útil  seguinte ao da publicação do EDITAL, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

7.1.3. Para a VISTORIA, a licitante ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

7.2.  A  vistoria  é  importante  para  que  a licitante  obtenha  conhecimento  “in  loco” 

                                                                                                               42



das  especificidades  do  local  onde  serão  realizados  os  serviços,  sendo  que, caso    a   licitante   

opte  pela  não  realização,  o  TERMO  DE  VISTORIA (ANEXO  VI)  deverá  ser  substituído 

pela DECLARAÇÃO  DE  CONHECIMENTO  DAS  CONDIÇÕES  (ANEXO  VII), 

asseverando  que,  tomou  conhecimento  das  condições,  coletou  todas  as  informações,  dados, 

elementos  e  peculiaridades  inerentes,  necessários  à  perfeita  elaboração  da  sua  PROPOSTA, 

não  podendo  alegar  o  desconhecimento  das  condições  e  do  grau  de  dificuldade  existentes, 

como justificativa para se eximir das obrigações decorrentes da licitação,  assumindo inteiramente a 

responsabilidade ou consequências por sua opção, mantendo integralmente as garantias que vinculam 

à  PROPOSTA.

8.  DA CONTRATAÇÃO:

8.1.  A  contratação  com  o  fornecedor  registrado,  de  acordo  com  a  necessidade  do  órgão, 
será formalizada por intermédio de instrumento contratual, obedecidos os requisitos pertinentes do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

8.1.1.  O órgão  deverá  assegurar-se  de  que  o  preço  registrado  permanece  vantajoso,  mediante 
realização de pesquisa de mercado prévia à contratação.

8.2.  O órgão convocará a fornecedora com preço registrado para, a cada contratação, no prazo de 
05 (CINCO) DIAS ÚTEIS,  assinar o  CONTRATO,  sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no EDITAL e na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

8.2.1.  Esse  prazo  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por  solicitação  justificada 
do fornecedor e aceita pela Administração.

8.3.  Antes da assinatura do  CONTRATO,  o Contratante realizará consulta  “on line” ao  SICAF, 
a  existência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho disponível  no  site: 
<www.tst.jus.br/certidao> e  ao  Cadastro  Informativo  de  Créditos  não  Quitados  -  CADIN, 
cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

8.4.  A  Contratada  oferecerá  garantia  contratual  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o 
valor  do  instrumento  contratual,  na  forma  do  §  2º,  do  artigo  56,  da  Lei  nº  8.666/1993, 
no prazo máximo de  10 (DEZ) DIAS ÚTEIS após  a  assinatura  do  CONTRATO,  sob pena  de 
aplicação das penalidades previstas na minuta do CONTRATO (ANEXO IV).

8.4.1.  A garantia  prestada  pela  Contratada terá  validade  de,  no mínim  o,    12  (doze)  mese  s,   
somente sendo liberada após o esgotamento de tal prazo. 

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

8.6. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 
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25% (vinte e cinco por cento).

8.7. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do CONTRATO, exceto nas condições 
autorizadas neste Termo de Referência (ANEXO I) ou na minuta de Contrato (ANEXO IV).

8.8.  A  Contratada deverá  manter  durante  toda  a  execução  do  CONTRATO, 
em compatibilidade  com as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  HABILITAÇÃO e 
QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação.

8.9.  Durante  a  vigência  do  CONTRATO,  a  fiscalização  será  exercida  por  um representante 
do Contratante  (Fiscal  de  Contrato),  ao  qual  competirá  registrar  em  relatório  todas  as 
ocorrências  e  as  deficiências  verificadas  e  dirimir  as  dúvidas  que  surgirem  no  curso  do 
fornecimento do objeto e da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração.

8.10.  Administração  pode  rescindir  o  contrato  por  ato  unilateral  e  escrito,  conforme previsão 
contida no artigo 79, da Lei nº 8.666/93. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

9.1. O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (DOZE) MESES.

10. PRAZO DE ENTREGA   E INÍCIO DOS SERVIÇOS  :

10.1.  A  empresa  contratada deverá  entregar  os  materiais  e  iniciar  a  realização  dos  serviços 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS   ÚTEIS   a contar da assinatura do CONTRATO;

10.2.  O  prazo  para  entrega  e  inicio da  realização  dos  serviços  poderá  ser  prorrogado, 

quando solicitado pelo fornecedor, antes do seu vencimento, desde que ocorra fato superveniente, 

justificado e aceito pela CONTRATANTE. 

10.3.  O  prazo  para  cumprimento  total  do  CONTRATO será  de  30  (TRINTA)  DIAS  ÚTEIS 

a contar de sua assinatura.

11. PRAZO DE GARANTIA   DOS MATERIAIS  :

11.1. Os materiais fornecidos deverão possuir prazo de garantia não inferior a 12 (DOZE) MESES.
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12. ACEITAÇÃO DO OBJETO:

      12.1. Nas embalagens dos artigos adquiridos deverão constar impressas as seguintes informações:

               - Identificação do produto e do estabelecimento de origem; 

               - Prazo de validade.

12.2.  O  item  fornecido  deverá  ser  de  1ª  linha  e  aprovado  pelo  respectivo  setor  responsável 

pelo recebimento e conferência, garantindo assim o padrão de qualidade do item a ser entregue.

12.3.  Não  serão  aceitos  materiais  em desacordo  com as  especificações  constantes  do  presente 

Termo de Referência e EDITAL.

12.4.  Entregues  os  materiais,  os  mesmos  serão  recebidos  provisoriamente,  pelo  responsável 

pelo  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  para  efeito  de  posterior  verificação  de  sua 

conformidade com a especificação constante no Termo de Referência, no prazo de 05 (cinco) dias.

12.5.  Os  materiais  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em  parte,  quando  em  desacordo 

com  as  especificações  constantes  no  Termo  de  Referência e  EDITAL,  devendo  ser 

substituídos  no  prazo  de  05  (cinco)  dias às  custas  do  fornecedor,  sob  pena  de  aplicação 

das penalidades previstas no ato convocatório (EDITAL).

12.6.  Os  materiais  serão  recebidos  definitivamente,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias, 

após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  serviço  e  consequente  aceitação, 

mediante termo circunstanciado.

12.7. Os  itens  deste  termo  deverão  ser  produzidos  por  empresa  especializada  e 

legalmente  estabelecida,  e  sua  procedência  deverá  ser  facilmente  aferida  pela  Nota  Fiscal  (NF) 

de entrega. 

12.8. Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1. A Contratada obriga-se a:

13.1.1.  fornecer  o  objeto  e  executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  TERMO 
DE  REFERÊNCIA e  de  sua  PROPOSTA,  que  fazem  parte  integrante  deste  instrumento, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
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13.1.2.  cumprir  os  prazos  estipulados  para  entrega  dos  bens  e  início  dos  serviços, 
reparando,  corrigindo,  removendo,  reconstruindo ou  substituindo,  às  suas  expensas, 
no  total  ou  em  parte,  no  PRAZO  MÁXIMO  DE  10  (DEZ)  DIAS,  os  serviços  efetuados 
em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou 
dos materiais empregados, a critério da Administração;

13.1.3.  prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

13.1.4. concluir o objeto do contrato no prazo especificado e nas condições entabuladas;

13.1.5.  fornecer  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários, 
na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua PROPOSTA;

13.1.6. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à União ou a terceiros;

13.1.7.  responsabilizar-se  pelo  material  utilizado,  no  que  concerne  à  qualidade,  condições  de 
armazenamento, prazos de validade dos materiais e outros quesitos pertinentes;

13.1.8. utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços 
a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

13.1.9.  vedar  a  utilização,  na  execução  dos  serviços,  de  empregado  que  seja  familiar 
de  agente  público  ocupante  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança 
no órgão contratante,  nos termos do artigo 7°,  do Decreto n° 7.203,  de 04 de junho  de 2010, 
que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

13.1.10.  apresentar  ao  Contratante, quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos  empregados 
que  adentrarão  o  órgão  para  a  execução  do  serviço,  os  quais  devem  estar  devidamente 
identificados por meio de crachá; 

13.1.11.  responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias, 
tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere 
responsabilidade à Administração;

13.1.12. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

13.1.13.  relatar  à  Administração  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da 
prestação dos serviços;

13.1.14.  não  permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos, 
exceto  na  condição  de  aprendiz  para  os  maiores  de  quatorze  anos;  nem  permitir  a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.1.15.  manter  durante  toda  a  vigência  do  Contrato,  em compatibilidade  com as  obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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13.1.16.  não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente, 
as  obrigações  assumidas,  nem  subcontratar  qualquer  das  prestações  a  que  está  obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou no Contrato;

13.1.17.  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento 
dos  quantitativos  de  sua  PROPOSTA,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis  decorrentes 
de  fatores  futuros  e  incertos,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente 
em  sua  PROPOSTA não  seja  satisfatório  para  o  atendimento  ao  objeto  da  licitação, 
exceto  quando  ocorrer  algum  dos  eventos  arrolados  nos  incisos  do  §1º,  do  artigo 57, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

13.1.18.  responsabilizar-se,  caso  figure  apenas  como  distribuidora/comercializadora, 
pelo  material  que  distribui/comercializa,  no  que  se  concerne  à  qualidade,  condições  de 
armazenamento, prazos de validade dos materiais, garantia e outros quesitos pertinentes; 

13.1.19.  comunicar,  imediatamente,  ao  Contratante,  por  escrito,  qualquer  fato 
extraordinário  ou  anormal  que  ocorra  durante  a  entrega  dos  materiais,  para  adoção  de 
medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer.

14. OBRIGAÇÕES D  O   CONTRATANTE:  

14.1. O Contratante obriga-se a:

14.1.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços 
de acordo com as determinações do  Contrato, do  EDITAL e seus  ANEXOS, especialmente do 
TERMO DE REFERÊNCIA;

14.1.2.  exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela  Contratada, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua PROPOSTA;

14.1.3.  exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor 
especialmente designado (Fiscal de Contrato), anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos, 
e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

14.1.4.  notificar  a  Contratada por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.1.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do Contrato;

14.1.6.  zelar para que durante toda a vigência do  Contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas pela  Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.
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15. AVALIAÇÃO DO CUSTO:

15.1. O custo  estimado  total da  presente  contratação  é  de  R$    46.789,68     (  QUARENTA  E   
SEIS  MIL,  SETECENTOS  E  OITENTA  E  NOVE  REAIS  E  SESSENTA  E  OITO 
CENTAVOS  )  ,  sendo,  respectivamente,  R$  23.394,84 (vinte  e  três  mil,  trezentos  e  noventa 
e quatro reais e  oitenta e quatro centavos) para o  LOTE 01 (11º GAAAe – Órgão Gerenciador) 
e R$ 23.394,84 (vinte e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) 
para o LOTE 02 (6º GMF – Órgão Participante).

16. MEDIDAS ACAUTELADORAS:

16.1.  Consoante  o  artigo  45,  da  Lei  nº  9.784,  de  29  de  janeiro  de  1999,  a  Administração 
Pública  poderá,  sem  a  prévia  manifestação  do  interessado,  motivadamente,  adotar 
providências acauteladoras,  inclusive  RETENDO O PAGAMENTO,  em caso de risco iminente, 
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

17. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

17.1.  O  órgão  deve  acompanhar  e  fiscalizar  a  conformidade  do  fornecimento  do  material, 
da prestação dos serviços  e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado (Fiscal de Contrato), 
na  forma  dos  artigos 67  e  73,  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  do  artigo 6º, 
do Decreto n° 2.271, de 07 de julho de 1997.

17.1.1.  A verificação  da  adequação  da  prestação  do  serviço  deverá  ser  realizada  com  base 
nos  critérios  previstos  neste  TERMO  DE  REFERÊNCIA,  em  especial  aqueles  relativos 
à qualidade dos materiais e execução dos serviços.

17.2.  A conformidade do material  a  ser  utilizado na execução dos  serviços deverá ser  verificada 
juntamente  com  o  documento  da  Contratada que  contenha  a  relação  detalhada  dos  mesmos, 
de  acordo  com  o  estabelecido  no  TERMO  DE  REFERÊNCIA e  na  PROPOSTA, 
informando  as  respectivas  quantidades  e  especificações  técnicas,  tais  como:  marca, 
qualidade e forma de uso.

17.3.  O  representante  da  Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências 
relacionadas  com  a  execução  do  Contrato,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome 
dos  empregados  eventualmente  envolvidos, adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel 
cumprimento  das  cláusulas  contratuais  e  comunicando  a  autoridade  competente, 
quando for o caso, conforme o disposto nos § 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.4.  A  fiscalização  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 do Contratante ou  de  seus  agentes  e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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18. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

18.1.  A disciplina  das  infrações  e  sanções  administrativas  aplicáveis  no  curso  da  licitação  e  da 
contratação é aquela prevista no EDITAL. 

19. PRECRIÇÕES DIVERSAS:

19.1.  Os  recursos  necessários  ao  atendimento  das  despesas  para  o  11º  GAAAe 
(órgão  gerenciador),  correrão  à  conta  de  eventual  dotação  orçamentária:  Ação  20  XK  , 
Fonte    Tesouro:   0100000000,    Programa  de  Trabalho  Resumido  (PTRES):  089011,   
N  atureza  da  Despesa  (  ND  ):   3.3.90.  39    e    4  .  4  .  9  0.  52  ,    P  l  ano  Interno  (  PI  ):    E5MMCOLDEGE  , 
eventualmente descentralizadas e destinadas a atender às referidas despesas.

19.1.1.  Os  recursos  referentes  ao  órgão  participante  (6º  GMF) correrão  à  conta  de  eventual 
dotação orçamentária própria destinada à contratação dos referidos serviços.   

19.2.  Os preços  dos  materiais/serviços deverão estar  em conformidade com os  preços  praticados 
no mercado. 

19.3.  Os  custos  referentes  à  carga,  transporte  ao  local  de  destino  e  descarga  correrão 
por conta da empresa contratada.

19.4.  A empresa  vencedora  ficará  obrigada,  às  suas  expensas,  a  substituir  os  materiais  caso 
venham a ser consideradas em desacordo com as especificações contidas no objeto da licitação pela 
fiscalização do órgão que estiver adquirindo ou contratando o serviço.  

19.5.  O  prazo  de  validade  do  Registro  de  Preço  será  de 12  (DOZE)  MESES a  contar 
da  assinatura  da ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  e  CADASTRO  DE  RESERVA, 
respectivamente.

19.6. Além das especificações citadas em cada item, deverão ser observadas as prescrições a seguir, 
todas condicionantes da aceitação da PROPOSTA e do recebimento dos materiais/serviços licitados:

19.6.1. Não serão aceitos materiais e/ou serviços em desacordo com as especificações constantes 
do presente TERMO DE REFERÊNCIA.

19.6.2. Deverão ser informadas as marcas dos itens ofertados.

19.6.3.  Nenhum  material  constante  do  presente  TERMO  DE  REFERÊNCIA poderá  ser 
remanufaturado, reciclado ou de segunda mão.

19.6.4.  Todos  os  itens  deste  TERMO  DE  REFERÊNCIA  deverão  ser  produzidos  por 
empresa  legalmente  estabelecida  e  sua  procedência  deverá  ser  facilmente  aferida  pela 
análise da embalagem.  Não serão aceitos produtos de fabricação doméstica.  

19.7.  Nos  preços  cotados,  deverão  estar  inclusos  os  custos  de  transporte,  carga,  descarga, 
embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do material e/ou prestação do serviço, 
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já  considerando:  taxas,  impostos,  fretes  e  ou  emolumentos  que  lhe  forem  devidos, 
NÃO  SE  ACEITANDO  A  INCLUSÃO  DE  QUAISQUER  OUTROS  FATORE  S    QUE   
ONEREM  OS  PREÇOS  E  O  CONTRATO    A  POSTERIORI  . 

19.8.  A existência  de  preços  registrados  não  obriga  a  Administração  a  firmar  as  contratações 
que  deles  poderão  advir,  facultando-se  a  realização  de  licitação  específica  para  a  contratação 
pretendida,  sendo  assegurada  ao  beneficiário  do  Registro  a  preferência  de  fornecimento 
em igualdade de condições.

19.9.  No  caso  de  eventual  contratação,  havendo  necessidade,  a  Administração  poderá 
rescindir  o  contrato  por  ato  unilateral  e  escrito,  conforme  previsão  contida  no  artigo  79, 
da Lei nº 8.666/93.

Brasília-DF, 21 de setembro de 2015.

______________________________________________
ANDERSON VASCONCELOS DOS SANTOS – 3º Sgt

Chefe do PALL do 11º GAAAe
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DESPACHO:

Cumprindo  o  que  dispõe  o  inciso  II,  do  artigo 9º,  do  Decreto  nº  5.450, 
de 31 de maio de 2005, aprovo o TERMO DE REFERÊNCIA acima.

Brasília-DF, 21 de setembro de 2015.

_________________________________________
ANTÔNIO BISPO DE OLIVEIRA FILHO – Cel

Ordenador de Despesas do 11º GAAAe



ANEXO II

(LOGOMARCA DA EMPRESA)

MODELO D  E   PROPOSTA   DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO   -   SRP   Nº   0  1  /20  1  5     -     SALC / 11º GAAAe  

(Processo Administrativo –   NUP 64541.00  4415  /2015-  1  1  )  

(empresa) ____________________com sede na cidade de___________________, à (rua, avenida etc), 
_______________, Nº_______, inscrição no CNPJ/MF sob nº _______, Fone/Fax:_________________, 
e-mail:________________________________, foi vencedora do P  regão   E  letrônico   - SRP   nº   0  1  /20  1  5     -   
SALC / 11º GAAAe  ,   Processo Administrativo –   NUP 64541.00  4415  /2015-  1  1  , do(s) seguinte(s) lote(s)/ 
itens abaixo relacionado(s), conforme consta no EDITAL do Pregão, nas seguintes condições:

         a) P  ara o   11º   G  rupo de   A  rtilharia   A  ntiaérea   (  órgão gerenciador  )  :  

Lote / Item  
Descrição do Produto 

N° de Referência
Marca Unidade Qtd

Valor 
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

Lote 01

01

Descrição do produto 
ofertado conforme 

especificação contida no 
ANEXO I – Termo de 

Referência

Unidade 01

02

Descrição do 
serviço ofertado 

conforme 
ANEXO I 

Serviço 01

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)............................. (XXXX  REAIS)

         b) P  ara o   6º Grupo de Mísseis e Foguetes     (  órgão   participante  )  :  

Lote / Item  
Descrição do Produto 

N° de Referência
Marca Unidade Qtd

Valor 
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

Lote 02

03

Descrição do produto 
ofertado conforme 

especificação contida no 
ANEXO I – Termo de 

Referência

Unidade 01

04

Descrição do 
serviço ofertado 

conforme 
ANEXO I 

Serviço 01

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)............................. (XXXX  REAIS)
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) 

LOTE OM / ÓRGÃO VALOR (R$)

LOTE 01 (Itens 01 e 02) 11º GAAAe (Órgão Gerenciador) R$ XX,XX

LOTE 02 (Itens 03 e 04) 6º GMF - (Órgão Participante) R$ XX,XX

               VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$).........................
R$ XX,XX

(VALOR TOTAL POR
EXTENSO EM REAIS)

1. PROPOSTA:

 Propomos ao  11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe), pelo pagamento 
do  fornecimento  do  objeto  e  execução  dos serviços,  o  VALOR  TOTAL de  R$_______________ 
(VALOR  TOTAL  POR  EXTENSO  EM  REAIS),  obedecendo  às  estipulações  do 
correspondente  TERMO  DE  REFERÊNCIA  (ANEXO  I),  do  EDITAL do 
PREGÃO  ELETRÔNICO  -  SRP Nº  01/2015 -  SALC  /  11º  GAAAe e  demais  ANEXOS, 
asseverando que:

a) (no caso da empresa ter realizado a vistoria) - REALIZAMOS VISTORIA no 11º GAAAe 
e  órgãos participantes,  através  de representante(s)  desta  empresa  (profissional  habilitado) 
em todas as áreas onde serão executados os serviços,  examinamos particularmente todos os detalhes, 
onde tomamos ciência  das  características  e  obtivemos  todas  as  informações  necessárias  e 
TEMOS  TOTAL  CONHECIMENTO das  condições  e  do  grau  de  dificuldade  existentes, 
não  cabendo  quaisquer  alegações  posteriores  de  desconhecimento  dos  serviços  a  serem 
executados, como   JUSTIFICATIV  A  PARA    NOS    EXIMIR  MOS    DAS  OBRIGAÇÕES   
ASSUMIDAS   DECORRENTES   DA     PRES  EN  TE     LICITAÇÃO  ; 

ou

a)  (no caso da empresa ter optado por não realizar a vistoria) - RECEBEMOS por parte 
do  11º  GAAAe e  órgãos participantes todas  as  informações  e  detalhes  necessários 
dos  serviços  a  serem  executados/prestados,  coletamos todas  os  dados,  elementos  e  peculiaridades 
inerentes  e necessários  à  sua  perfeita  execução,  tomamos  ciência  das  características  e  tivemos total 
conhecimento das condições e do grau de dificuldade relativo à execução do objeto da presente licitação, 
temos  pleno  conhecimento  das  peculiaridades  e  ASSUMIMOS  TOTAL RESPONSABILIDADE 
POR  ESSE FATO,  de  forma  que  a  eventual  falta  de  conhecimento  das  condições  do  local  onde 
serão executados  os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
avenças  técnicas  ou  financeiras  com  o 11º  GAAAe e  órgãos participantes, 
NÃO  PODENDO,  inclusive,  alegar  dúvidas  futuras  ou  quaisquer  outras  razões  posteriores  de 
desconhecimento  de  qualquer  detalhe,  incompreensão  ou  esquecimento  que  possam  provocar 
empecilhos  na  realização  dos  serviços,  ou  mesmo,  justificativa  para  nos  eximirmos  das  obrigações 
assumidas,  gerar atrasos na execução dos trabalhos, ARCANDO A EMPRESA CO  M   QUAISQUER   
ÔNUS  DECORRENTES  DESSES  FATOS.

b) DECLARAMOS que  todos  os  preços  oferecidos  na  presente  Proposta,  englobam  o 
fornecimento  do  objeto,  a  prestação  de  serviços,  disponibilização  dos  equipamentos, 
gastos  com  mão-de-obra,  salários  e  todos  os  encargos  trabalhistas,  gastos  com  manutenção  dos 
equipamentos,  gastos  com  suprimentos,  etc,  bem  como  todos  os  tributos  e  encargos,  seguro, 
fretes  e/ou  emolumentos  que  lhe  forem  devidos,  e  quaisquer  outras  despesas  que  incidam  ou 
venham a  incidir   sobre  o  objeto  desta  Proposta,  inclusive  o  lucro,  e  temos  plena  ciência  de  que 
NÃO  SE  RÃO  A  CEIT  OS   pelo  11º  GAAAe,  a  inclusão  de  quaisquer  outros  fatores  que  onerem 
os preços e o Contrato “A POSTERIORI”.
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DADOS DO PROPONENTE:

- NOME: ___________________________________________________________________________
- RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________________________
- CNPJ Nº: __________________________________________________________________________ 
- ENDEREÇO COMPLETO: __________________________________________________________ 
- TELEFONES: _____________________________________________________________________ 
- E-MAIL: __________________________________________________________________________ 
- VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 60 DIAS):_______________________________ 
-  NOME DO BANCO,  CÓDIGO  DA AGÊNCIA E  NÚMERO  DA CONTA-CORRENTE DA 

EMPRESA E  NOME DA PRAÇA PARA EFEITO DE PAGAMENTO: _____________________
____________________________________________________________________________________

Brasília-DF,_______de__________________de 2015.

__________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

CARGO
CPF

                                                                        ANEXO   I  II  
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 COM

 CNPJ DA EMPRESA



    ANEXO   I  II  

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO
C M S E   -   1ª  Bda    AAAe

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
 “GRUPO   BRIGADEIRO   EDUARDO   GOMES”

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREÇO REGISTRADO POR FORNECEDOR

EMPRESA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2015 - SALC / 11º GAAAe

(Processo Administrativo – NUP 64541.004415/2015-11)

  A União, representada pelo  11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe), 
situado na Estrada Parque de Abastecimento e Contorno  (EPAC), s/nº, Setor Militar Urbano  (SMU), 
Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.631-902, sob o CNPJ 10.302.912/0001-71,  neste ato representado 
por  seu  COMANDANTE,  o  Sr  Cel  ANTÔNIO  BISPO  DE  OLIVEIRA FILHO,  nomeado  pela 
Portaria  nº 424,  de  29  de  maio  de  2013,  do  Comandante  do  Exército, publicada  no  Boletim  do 
Exército  nº  25,  de  21  de  junho  de  2013,  ORDENADOR DE DESPESAS (OD)  do  11º  GAAAe, 
nomeado  pelo  Boletim  Interno  nº  10,  de  15  de  janeiro  de  2014,  do  11º  GAAAe, inscrito  no 
CPF  nº  002.752.597-06,  portador  da  carteira  de  identidade  nº  052.056.754-6–MD/EB, 
doravante  denominado  CONTRATANTE,  considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade 
PREGÃO,  na  forma  ELETRÔNICA,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS,  com  CADASTRO  DE 
RESERVA, referente  ao  PREGÃO  ELETRÔNICO  SRP Nº  01/2015 - SALC  /  11º  GAAAe, 
publicado no  Diário  Oficial  da  União  (DOU),  de  XX  de  XXXXXXXXXX  de  2015, 
processo NUP nº 64541.004415/2015-11, RESOLVE registrar os preços da empresa.................................
…..............................................................................................,  CNPJ.........................................................., 
com endereço na............................................................................................................................................, 
representada......................................................................., CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, 
POR  MENOR  PREÇO  POR  LOTE,  na  quantidade  cotada,  atendendo  às  condições  previstas  no 
EDITAL,  no Termo  de  Referência  (ANEXO  I), que  passam  a  fazer  parte  integrante  desta, 
e  às  constantes  desta  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  sujeitando-se  as  partes  às  normas 
da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002, 
da  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  da  Lei  Complementar  n°  147, 
de  07 de  agosto   de  2014,  que  alterou  a  Lei  Complementar  nº  123/2006,  da  Lei  nº  11.488, 
de  15  de  junho  de  2007,  da  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do 
Consumidor  (CDC),  do  Decreto  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005,  do  Decreto  nº  7.892, 
de  23 de  janeiro de  2013,  do  Decreto  nº  3.722,  de  09  de  janeiro  de  2001,  do  Decreto  nº  6.204, 
de  05  de  setembro  de  2007,  da  Instrução  Normativa  MARE-GM nº  05,  de  21  de  julho  de  1995,  
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 
nº 2, de 11 de outubro de 2010,  da  Instrução Normativa SLTI/MPOG nº  3, de  24 de  junho de 2014, 
que  alterou  a  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2/2008,e  demais  dispositivos  legais  correlatos, 
aplicando-se subsidiariamente a  Lei  nº  8.666, de 21 de junho de 1993,  e  em conformidade com as 
disposições a seguir:
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1. C  LÁUSULA   PRIMEIRA -   DO OBJETO  :

1.1. A presente  ATA tem  por  objeto  o  REGISTRO  DE  PREÇOS para  para  a  EVENTUAL 
aquisição  e  instalação  de  SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE  ESTOQUE  DE 
COMBUSTÍVEIS, para  atender  às  necessidades  do  11º  GRUPO  DE  ARTILHARIA 
ANTIAÉREA  (11º  GAAAe) e  órgãos  participantes, conforme  especificações 
constantes  no  Termo  de  Referência  (ANEXO  I) do  EDITAL da  licitação,  que  passa  a  fazer 
parte integrante desta, independentemente de transcrição.

2. C  LÁUSULA   SEGUNDA -   DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  :

2.1. A validade  da  ATA DE  REGISTRO  DE  PREÇOS será  de  12  (doze) meses  a  contar  da 
sua assinatura. 

3. C  LÁUSULA   TERCEIRA -   DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  :

3.1. O preço registrado,  a  especificação do  serviço,  a  quantidade,  empresa  fornecedora  e  demais 
condições encontram-se estabelecidos na presente Ata:

       3.1.1. Para o 11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (órgão gerenciador): 

Lote / Item Especificação Unidade Qtd
Valor 

Unitário
(R$)

Valor 
Total
(R$)

LOTE 01

01

SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO 
DE ESTOQUE DE COMBUSTÍVEIS, 
com  02  (duas)  sondas  eletrônicas  para 
tanques  de  30  (trinta)  mil  litros  cada, 
sendo  01  (um)  tanque  de  gasolina  e 
01 (um) de óleo diesel, para medição de 
volume,  temperatura e  presença de água 
nos tanques,  com  impressora  térmica 
acoplada,  com  capacidade  para  emitir 
relatórios,  informações  específicas  do 
produto, tais como: relatório de descarga, 
volume gerenciado, relatório de turno, etc.

Unidade 01

02

Serviço  de  instalação do  SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO  DE  ESTOQUE 
DE  COMBUSTÍVEIS  (constante  do 
ITEM  01),  incluso  todo  material 
necessário para o serviço e para  o perfeito 
funcionamento do sistema, incluso, ainda, 
o treinamento inicial do operador.

Serviço 01

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)........................................................
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         3.1.2. Para o 6º GRUPO DE MÍSSEIS E FOGUETES (órgão participante):    

Lote / Item Especificação Unidade Qtd
Valor 

Unitário
(R$)

Valor 
Total
(R$)

LOTE 02

03

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS, 
com  02  (duas)  sondas  eletrônicas  para 
tanques  de  15 (quinze)  mil  litros  cada, 
sendo  01  (um)  tanque  de  gasolina  e 
01  (um)  de  óleo  diesel,  para  medição  de 
volume,  temperatura  e  presença  de  água 
nos tanques,  com  impressora  térmica 
acoplada,  com  capacidade  para  emitir 
relatórios,  informações  específicas  do 
produto,  tais  como:  relatório  de  descarga, 
volume gerenciado, relatório de turno, etc.

Unidade 01

04

Serviço  de  instalação  do  SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE ESTOQUE DE 
COMBUSTÍVEIS  (constante  do  ITEM 
01), incluso todo material necessário para o 
serviço e para  o perfeito funcionamento do 
sistema, incluso, ainda, o treinamento inicial 
do operador.

Serviço 01

VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)........................................................

                      

3.2.  A descrição e a especificação detalhada do  material, do serviço e das tarefas que o compõem 
constam do Termo de Referência (ANEXO I).

3.3.  Para  a  perfeita  execução  dos  serviços,  a  eventual  CONTRATADA deverá  disponibilizar  os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas no  Termo de  Referência  e de acordo com os termos da  PROPOSTA, promovendo, 
quando requerido, sua substituição.

3.4. A existência de preços registrados  NÃO OBRIGA a Administração a firmar as contratações 
que  deles  poderão  advir,  facultando-se  a  realização  de  licitação  específica  para  a  contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade 
de condições.
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4.  CLÁUSULA  QUARTA    -    DA  UTILIZAÇÃO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS   
POR ÓRG  ÃOS   OU ENTIDADE  S   NÃO PARTICIPANTES  :

4.1.  Desde  que  devidamente  justificada  a  vantagem,  a  ATA DE  REGISTRO  DE  PREÇOS, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública 
federal  que  não  tenha  participado  do  certame  licitatório,  mediante  anuência  do  11º  GAAAe 
(órgão gerenciador).

4.2.  Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram  do  registro  de  preços,  quando  desejarem 
fazer  uso  da  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  deverão  consultar  o  11º  GAAAe, 
órgão gerenciador a ATA, o qual se manifestará sobre a possibilidade de adesão. 

4.3.  Caberá  ao  fornecedor  beneficiário  da  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS, 
observadas  as  condições  nela  estabelecidas,  optar  pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento 
decorrente  de  adesão,  desde  que  não  prejudique  as  obrigações  presentes  e  futuras  decorrentes 
da ATA, assumidas com o 11º GAAAe (órgão gerenciador) e órgãos participantes. 

4.4.  As aquisições  ou contratações  adicionais  a  que se refere  esta  cláusula  não poderão  exceder, 
por órgão ou entidade, a  cem por cento dos    q  uantitativos   dos itens do instrumento convocatório 
e  registrados na  ATA DE  REGISTRO DE  PREÇOS para o  11º GAAAe  (órgão gerenciador)  e 
órgãos participantes.

4.5.  O  quantitativo  decorrente  das  adesões  à  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS 
não  poderá  exceder,  na  totalidade,  ao  quíntuplo  do  quantitativo  d  o  lote    registrado   
na  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS para  o  11º  GAAAe (órgão  gerenciador) 
e  órgãos  participantes,  independente  do  número  de  órgãos  não  participantes 
que aderirem.

4.6. Após a autorização do 11º GAAAe (órgão gerenciador da Ata), o órgão não participante deverá 
efetivar  a  aquisição  ou  contratação  solicitada  em  até  90  (noventa) dias, 
observado o prazo de vigência da ATA.

4.7.  Compete  ao  órgão  não  participante  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 às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao 11º GAAAe (órgão gerenciador).

4.8. É  facultada  aos  órgãos  ou entidades  municipais,  distritais  ou estaduais  a  adesão a  ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS.

5. C  LÁUSULA QU  INTA   - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE  PREÇOS  :

3.2. A  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  poderá  sofrer  alterações,  obedecidas  as  disposições 
contidas no artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no  mercado,  ou  de  fato  que  eleve  o  custo  dos  serviços  ou  bens  registrados,  cabendo  ao  órgão 
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gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

3.4.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado;

3.4.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

3.4.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

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

3.5.1. Liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  da  penalidade, 
confirmando  a  veracidade  dos  motivos  e  comprovantes  apresentados,  e  se  a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

3.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

3.6. Não  havendo  êxito  nas  negociações,  o  órgão  gerenciador  deverá  proceder  à  revogação  da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa.

3.7. Havendo  qualquer  alteração,  o  órgão  gerenciador  encaminhará  cópia  atualizada  da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS aos órgãos participantes, se houver. 

4. CLÁUSULA   SEXTA   - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO  :

4.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de Processo Administrativo específico, 
assegurado o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, quando:

4.1.1. Não cumprir as condições da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

4.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho (NE) ou instrumento equivalente, ou não assinar o 
CONTRATO, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.1.3. Não  aceitar  reduzir  o  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar  superior  àqueles 
praticados no mercado;

4.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

4.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.
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4.2. O  fornecedor  poderá  solicitar  o  cancelamento  do  seu  registro  de  preços  na  ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer  a  perfeita  execução contratual,  decorrente de caso 
fortuito ou de força maior.

4.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do 
fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

5. CLÁUSULA S  ÉTIMA   - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES  :

5.1. A  contratação  com  o  fornecedor  registrado,  de  acordo  com  a  necessidade  do  órgão, 
será formalizada por intermédio de instrumento contratual, obedecidos os requisitos pertinentes do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

5.1.1. O  órgão  deverá  assegurar-se  de  que  o  preço  registrado  na  Ata permanece  vantajoso, 
mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação.

5.2. O órgão  convocará  a  fornecedora  com  preço  registrado  em ATA  para, 
a  cada  contratação,  no  prazo  de  05  (CINCO)  DIAS  ÚTEIS,  assinar  o  CONTRATO, 
sob  pena  de  decair  do  direito  à  contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  no  EDITAL 
e na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

5.2.1. Esse  prazo  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por  solicitação  justificada 
do fornecedor e aceita pela Administração.

5.3. Antes da assinatura do CONTRATO,  o Contratante realizará consulta “on line” ao SICAF,  a 
existência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho disponível  no  site: 
<www.tst.jus.br/certidao> e  ao  Cadastro  Informativo  de  Créditos  não  Quitados  -  CADIN, 
cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

5.4. A  Contratada  oferecerá  garantia  equivalente  a  5%  (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  do 
instrumento contratual, na forma do § 2º,  do  artigo  56, da Lei nº 8.666/1993, no prazo máximo de 
10 (DEZ) DIAS ÚTEIS após a assinatura do CONTRATO, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas na minuta do CONTRATO (ANEXO IV).

7.4.1.  A garantia  prestada  pela  Contratada terá  validade  de,  no mínim  o,    12  (doze)  meses  ,   
somente sendo liberada após o esgotamento de tal prazo. 

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

5.5.1. As supressões  resultantes  de  acordo celebrado entre  os  contratantes  poderão exceder  o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

5.6. É vedada a subcontratação total  ou parcial do objeto do  CONTRATO,  exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência (ANEXO I) ou na minuta de Contrato (ANEXO IV).
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5.7. A  Contratada deverá  manter  durante  toda  a  execução  do  CONTRATO, 
em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  HABILITAÇÃO e 
QUALIFICAÇÃO exigidas na licitação.

5.8. Durante  a  vigência  do  CONTRATO,  a  fiscalização  será  exercida  por  um  representante 
do Contratante (Fiscal de Contrato), ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências 
e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, 
de tudo dando ciência à Administração.

5.9. Administração pode rescindir o contrato por ato unilateral e escrito, conforme previsão contida no 
artigo 79, da Lei nº 8.666/93. 

6. CLÁUSULA   OITAVA   - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  :

6.1. O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura.

7. CLÁUSULA   NONA   - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  :

7.1. A Contratada obriga-se a:

9.1.1. fornecer  o  objeto  e  executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  TERMO 
DE  REFERÊNCIA e  de  sua  PROPOSTA,  que  fazem  parte  integrante  deste  instrumento, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

9.1.2.  cumprir  os  prazos  estipulados  para  entrega  dos  bens  e  início  dos  serviços, 
reparando,  corrigindo,  removendo,  reconstruindo ou  substituindo,  às  suas  expensas, 
no  total  ou  em  parte,  no  PRAZO  MÁXIMO  DE  10  (DEZ)  DIAS,  os  serviços  efetuados 
em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou 
dos materiais empregados, a critério da Administração;

9.1.3.  prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

9.1.4. concluir o objeto do contrato no prazo especificado e nas condições entabuladas;

9.1.5.  fornecer  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários, 
na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua PROPOSTA;

9.1.6. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à União ou a terceiros;

9.1.7.  responsabilizar-se  pelo  material  utilizado,  no  que  concerne  à  qualidade,  condições  de 
armazenamento, prazos de validade dos materiais e outros quesitos pertinentes;
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9.1.8. utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços 
a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.1.9.  vedar  a  utilização,  na  execução  dos  serviços,  de  empregado  que  seja  familiar 
de  agente  público  ocupante  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança 
no órgão contratante, nos termos do artigo 7°, do Decreto n° 7.203,  de 04 de junho  de 2010, 
que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

9.1.10.  apresentar  ao  Contratante, quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos  empregados 
que  adentrarão  o  órgão  para  a  execução  do  serviço,  os  quais  devem  estar  devidamente 
identificados por meio de crachá; 

9.1.11.  responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias, 
tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere 
responsabilidade à Administração;

9.1.12. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

9.1.13.  relatar  à  Administração  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da 
prestação dos serviços;

9.1.14.  não  permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos, 
exceto  na  condição  de  aprendiz  para  os  maiores  de  quatorze  anos;  nem  permitir  a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.15.  manter  durante  toda  a  vigência  do  Contrato,  em  compatibilidade  com as  obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.16.  não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente, 
as  obrigações  assumidas,  nem  subcontratar  qualquer  das  prestações  a  que  está  obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou no Contrato;

9.1.17.  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento 
dos  quantitativos  de  sua  PROPOSTA,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis  decorrentes 
de  fatores  futuros  e  incertos,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente 
em  sua  PROPOSTA não  seja  satisfatório  para  o  atendimento  ao  objeto  da  licitação, 
exceto  quando  ocorrer  algum  dos  eventos  arrolados  nos  incisos  do  §1º,  do  artigo 57, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

9.1.18.  responsabilizar-se,  caso  figure  apenas  como  distribuidora/comercializadora, 
pelo  material  que  distribui/comercializa,  no  que  se  concerne  à  qualidade,  condições  de 
armazenamento, prazos de validade dos materiais, garantia e outros quesitos pertinentes; 

9.1.19.  comunicar,  imediatamente,  ao  Contratante,  por  escrito,  qualquer  fato 
extraordinário  ou  anormal  que  ocorra  durante  a  entrega  dos  materiais,  para  adoção  de 
medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer.

7.2. O Contratante obriga-se a:
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7.2.1. proporcionar todas as condições para que a  Contratada possa desempenhar seus serviços 
de acordo com as determinações do  CONTRATO,  do  EDITAL e seus  Anexos,  especialmente 
do Termo de Referência;

7.2.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua PROPOSTA;

7.2.3. exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  especialmente 
designado  (Fiscal  de  Contrato),  anotando  em  registro  próprio  as  falhas  detectadas, 
indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados  eventualmente  envolvidos, 
e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.2.4. notificar  a  Contratada por  escrito  da ocorrência  de eventuais  imperfeições no curso da 
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

7.2.5. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do CONTRATO;

7.2.6. zelar  para  que  durante  toda  a  vigência  do  CONTRATO sejam  mantidas, 
em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas  pela  Contratada,  todas  as  condições  de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. CLÁUSULA   DÉCIMA   - DO PAGAMENTO:  

8.1. O  prazo  para  pagamento  será  de  até  30  (TRINTA)  DIAS,  contados  a  partir  da  data  da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada. 

8.2. O  pagamento  somente  será  efetuado  após  o  “atesto”,  pelo  servidor  competente, 
da  Nota  Fiscal/Fatura  apresentada  pela Contratada,  que  conterá  o  detalhamento  dos  serviços 
executados.

8.2.1. O “atesto” fica  condicionado  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados.

8.3. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura  ou  dos  documentos  pertinentes  à 
contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o  pagamento  ficará 
pendente até que a  Contratada providencie as medidas saneadoras.  Nesta hipótese,  o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para o Contratante.

8.4. Nos  termos  do  artigo  36,  §  6°,  da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  2, 
de  30  de  abril  de  2008,  será  efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional 
à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.4.1. não produziu os resultados acordados;

8.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida;
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8.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada, 

8.5. Antes  do  pagamento,  o Contratante verificará,  por  meio  de  consulta  eletrônica, 
a  regularidade  do  cadastramento  da  Contratada no  SICAF e/ou  nos  sites oficiais, 
especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado 
ao processo de pagamento.

8.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.6.1. Quanto  ao  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  (ISSQN),  será  observado 
o disposto na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e legislação municipal aplicável.

8.6.2. A  Contratada regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos  e  contribuições  abrangidos  por  aquele  regime.  No  entanto,  o  pagamento  ficará 
condicionado  à  apresentação  de  comprovação,  por  meio  de  documento  oficial, 
de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.7. O  pagamento  será  efetuado  por  meio  de  Ordem  Bancária  de  Crédito  (OB), 
mediante  depósito  em  conta-corrente,  na  agência  e  estabelecimento  bancário  indicado  pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.8. Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emitida  a 
Ordem Bancária  (OB) para pagamento.

8.9. O Contratante não  se  responsabilizará  por  qualquer  despesa  que  venha  a  ser  efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no CONTRATO.

8.10. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada não  tenha 
concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de  encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento 
até a data do efetivo pagamento,  à taxa de  6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte 
fórmula:

EM  =   I  x  N  x  VP

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I    =
                              (6 / 100)                          
                                  365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento.
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VP = Valor da Parcela em atraso.

9. CLÁUSULA DÉCIMA   PRIMEIRA   -   DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO  :

9.1. A  fiscalização  da  contratação  será  exercida  por  um  representante  da  Administração 
(Fiscal  de  Contrato),  ao  qual  competirá  dirimir  as  dúvidas  que  surgirem no  curso  da  execução 
do CONTRATO, e de tudo dará ciência à Administração. 

9.1.1. O representante do Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento 
e controle da execução dos serviços e do CONTRATO.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
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 co-responsabilidade da  Administração  ou de  seus  agentes  e 
prepostos, de conformidade com o artigo 70, da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O Fiscal  do  Contrato  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 faltas ou defeitos 
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

10. CLÁUSULA  D  ÉCIMA    SEGUNDA     -  DAS  INFRAÇÕES  E  DAS  SANÇÕES   
ADMINISTRATIVAS:

10.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002, 
do  Decreto  nº  3.555,  de  08 de agosto de  2000 e do  Decreto  nº  5.450,  de  31 de maio  de  2005, 
a Licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

10.1.1. Não  assinar  a  ATA DE REGISTRO  DE PREÇOS,  ou  não  assinar  o  CONTRATO, 
quando  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  PROPOSTA ou  da 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

10.1.2. Apresentar documentação falsa;

10.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

10.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

10.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.6. Cometer fraude fiscal;

10.1.7. Fizer declaração falsa;
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10.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

10.2. A Licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a.  Multa  de  até  10% (dez por cento) sobre  o valor  estimado do(s)  item(s)  prejudicado(s) 
pela conduta da licitante;

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

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

10.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  do  Decreto  nº  3.555,  de  08  de  agosto  de  2000, 
e do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

10.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o CONTRATO;

10.3.2. Apresentar documentação falsa;

10.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;

10.3.4. Cometer fraude fiscal;

10.3.5. Descumprir  qualquer  dos  deveres  elencados  no  EDITAL,  no  TERMO  DE 
REFERÊNCIA, na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ou no instrumento de CONTRATO.

10.4. A  Contratada que  cometer  qualquer  das  infrações   discriminadas  acima  ficará  sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a. advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação;

b. multa:

b.1. moratória  de  até 0,16%  (ZERO  VÍRGULA  DEZESSEIS  POR  CENTO) 
por  dia  de  atraso  injustificado  sobre  o  valor  mensal  da  contratação,  até  o  limite  de 
15 (QUINZE) DIAS;

b.2.  moratória  de  0,1 %  (ZERO VÍRGULA    UM   POR CENTO)   ao  dia  sobre  o valor 
da garantia: EXCLUSIVAMENTE para o atraso na apresentação da garantia contratual;

b.2. compensatória  de  até  10% (DEZ POR CENTO)  sobre  o  valor  total  do  contrato, 
no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a 
multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do 
CONTRATO.
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c. suspensão de licitar  e impedimento de contratar com o  11º GRUPO DE ARTILHARIA 
ANTIAÉREA (Órgão  Gerenciador)  e/ou  6º  GRUPO  DE  MÍSSEIS  E  FOGUETES 
(Órgão Participante), conforme o caso, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

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

e. 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 Administração pelos prejuízos causados;

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

10.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 
órgão  licitante  e  de  declaração  de  inidoneidade,  previstas  no  subitem  anterior,  as  empresas  ou 
profissionais que, em razão do CONTRATO decorrente desta licitação:

10.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos;

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

10.5.3. demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em  virtude 
de atos ilícitos praticados.

10.6. A aplicação de qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á em  Processo  Administrativo 
que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  observando-se  o  procedimento  previsto 
na  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  e  subsidiariamente  na  Lei  nº  9.784, 
de 29 de janeiro de 1999.

10.7. 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.

10.8. As  multas  devidas  e/ou  prejuízos  causados  ao  Contratante serão  deduzidos  dos  valores 
a  serem  pagos,  ou  recolhidos  em  favor  da  União,  ou  deduzidos  da  garantia,  ou  ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

10.9. Caso  o Contratante determine,  a  multa  deverá  ser  recolhida  no  prazo  máximo  de 
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

10.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.11. As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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11. CLÁUSULA   DÉCIMA   TERCEIRA   - DO CADASTRO DE RESERVA  :

13.1. Faz  parte  integrante  da  presente  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  incluido  na 
forma  de  anexo  (APENSO  I -  CADASTRO DE RESERVA),  conforme disposto  no artigo  11, 
do  Decreto  nº  7.892,  de  23 de  janeiro de  2013,  o  registro  das  licitantes  que  aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora (empresa classificada em 
primeiro  lugar), na  sequência  da  classificação  do  certame,  excluído  o  percentual  referente  à 
margem  de  preferência,  quando  o  objeto  não  atender  aos  requisitos  previstos  no  artigo  3º, 
da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2.  O  registro  a  que  se  refere  esta  Cláusula,  tem por  objetivo  a  formação  do CADASTRO 
DE  RESERVA no  caso  de  impossibilidade  de  atendimento  pela primeiro  colocada da 
ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS,  nas  hipóteses  previstas  nos  artigos  20  e  21, 
ambos do Decreto nº 7.892/13.

13.3.  Se houver mais de uma licitante na situação de que trata  esta Cláusula, serão classificadas 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

13.4.  A habilitação dos fornecedores que comporão o  CADASTRO DE RESERVA será efetuada, 
na  hipótese  prevista  no  Parágrafo  Único,  do  artigo  13  e  quando  houver  necessidade  de 
contratação  de  fornecedor  remanescente,  nas  hipóteses  previstas  nos  artigos  20  e  21, 
todos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

12. CLÁUSULA   DÉCIMA QU  ARTA   - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  :

12.1. Integram  esta  Ata,  independentemente  de  transcrição,  o  EDITAL,  o  TERMO  DE 
REFERÊNCIA  (ANEXO  I) e  demais  Anexos,  todos  do  PREGÃO  ELETRÔNICO 
SRP Nº 01/2015 - SALC / 11º GAAAe (Processo Administrativo – NUP 64541.004415/2015-11) 
e a PROPOSTA da empresa. 

12.2. Nos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  disposições  constantes  da  Lei  nº  10.520, 
de  17  de  julho  de  2002,  do  Decreto  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005,  do  Decreto  nº  3.555, 
de  08  de  agosto  de  2000,  do  Decreto  nº  7.892,  de  23 de  janeiro de  2013,  da  Lei  nº  8.078, 
de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (CDC),  do  Decreto  nº  3.722, 
de  09  de  janeiro  de  2001,  do  Decreto  n°  2.271,  de  07  de  julho  de  1997, 
da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  2,  de  30  de  abril  de  2008,  da Instrução  Normativa 
SLTI/MPOG  nº  2,  de  11  de  outubro  de  2010,  da Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  3, 
de  24 de  junho de  2014,  que  alterou  a  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2/2008, 
da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  da Lei  Complementar  n°  147, 
de  07 de  agosto   de  2014,  que  alterou  a  Lei  Complementar  nº  123/2006,  e  da  Lei  nº  8.666, 
de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e demais normas aplicáveis.

12.3. Para  dirimir  as  questões  oriundas  desta  Ata,  será  competente  o  foro  da  Justiça  Federal 
da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal,  com  renúncia  expressa  de  qualquer  outro, 
por mais privilegiado que seja.
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            As partes assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma.

Brasília-DF, ____ de _______________ de 2015.

_________________________________________
ANTÔNIO BISPO DE OLIVEIRA FILHO – Cel

Ordenador de Despesas do 11º GAAAe
CPF: 002.752.597-06 - Idt.:  052.056.754-6–MD/EB

_________________________________
NOME

Representante Legal da Empresa
CPF/CNPJ

TESTEMUNHAS:

  
______________________________________

NOME
Fulano de Tal

CPF: XXXX - Idt.:  XXXXXXX

___________________________________________
NOME

Fulano de Tal
CPF: XXXX - Idt.:  XXXXXXX
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A  PENSO   I   DA   ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

                                                                   

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO
C M S E   -   1ª  Bda    AAAe

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
 “GRUPO   BRIGADEIRO   EDUARDO   GOMES”

CADASTRO DE RESER  VA  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2015 - SALC / 11º GAAAe

(Processo Administrativo – NUP 64541.004415/2015-11)

  A União, representada pelo  11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe), 
situado na Estrada Parque de Abastecimento e Contorno  (EPAC), s/nº, Setor Militar Urbano  (SMU), 
Brasília - Distrito Federal, CEP: 70.631-902, sob o CNPJ 10.302.912/0001-71,  neste ato representado 
por  seu  COMANDANTE,  o  Sr  Cel  ANTÔNIO  BISPO  DE  OLIVEIRA FILHO,  nomeado  pela 
Portaria  nº 424,  de  29  de  maio  de  2013,  do  Comandante  do  Exército, publicada  no  Boletim  do 
Exército  nº  25,  de  21  de  junho  de  2013,  ORDENADOR DE DESPESAS (OD)  do  11º  GAAAe, 
nomeado  pelo  Boletim  Interno  nº  10,  de  15  de  janeiro  de  2014,  do  11º  GAAAe, inscrito  no 
CPF  nº  002.752.597-06,  portador  da  carteira  de  identidade  nº  052.056.754-6–MD/EB, 
doravante  denominado  CONTRATANTE,  considerando  o  julgamento  da  licitação  na  modalidade 
PREGÃO,  na  forma  ELETRÔNICA,  para  REGISTRO  DE  PREÇOS,  referente  ao  PREGÃO 
ELETRÔNICO  SRP Nº  01/2015 - SALC  /  11º  GAAAe, publicada  no  Diário  Oficial  da 
União (DOU), de  XX  de  XXXXXX de  2015, processo  NUP  nº  64541.004415/2015-11,  RESOLVE 
registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s)........................................................................................................., 
CNPJ.........................................................., com endereço na ….................................................................., 
representada(s)................................................................................................, que após a fase competitiva 
concordou(aram) em formar o CADASTRO DE RESERVA, em conformidade com o artigo artigo 11, 
do Decreto  nº  7.892/2013,  no  certame  acima,  nas quantidades cotadas,  atendendo  também  às 
condições  previstas  no  EDITAL,  no Termo de  Referência  (ANEXO I), que  passam  a  fazer  parte 
integrante desta, e  às constantes  na  ATA DE  REGISTRO DE PREÇOS,  sujeitando-se as partes às 
normas  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002, 
da  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  da  Lei  Complementar  n°  147, 
de  07 de  agosto   de  2014,  que  alterou  a  Lei  Complementar  nº  123/2006,  da  Lei  nº  11.488, 
de  15  de  junho  de  2007,  da  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do 
Consumidor  (CDC),  do  Decreto  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005,  do  Decreto  nº  7.892, 
de  23 de  janeiro de  2013,  do  Decreto  nº  3.722,  de  09  de  janeiro  de  2001,  do  Decreto  nº  6.204, 
de  05  de  setembro  de  2007,  da  Instrução  Normativa  MARE-GM nº  05,  de  21  de  julho  de  1995,  
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, da Instrução Normativa SLTI/MPOG 
nº 2, de 11 de outubro de 2010,  da  Instrução Normativa SLTI/MPOG nº  3, de  24 de  junho de 2014, 
que  alterou  a  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2/2008,e  demais  dispositivos  legais  correlatos, 
aplicando-se subsidiariamente a  Lei  nº  8.666, de 21 de junho de 1993,  e  em conformidade com as 
disposições a seguir:
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1. C  LÁUSULA   PRIMEIRA -   DO OBJETO  :

1.1.  Conforme disposto  no  artigo  11,  do  Decreto  nº  7.892,  de  23 de  janeiro de  2013, 
o  presente  APENSO tem  por  objeto,  o  REGISTRO  DE  PREÇOS  de empresa(s) que  após  a 
fase  competitiva  aceitou(aram)  cotar  os  bens  ou  serviços  com  preços  iguais  aos  da licitante 
vencedora  (empresa  classificada  em  primeiro  lugar), na  sequência  da  classificação  do  certame, 
excluído  o  percentual  referente  à  margem  de  preferência,  quando  o  objeto  não  atender  aos 
requisitos  previstos  no  artigo  3º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  e concordou(aram) em  formar  o 
CADASTRO DE RESERVA,  atendendo  às  condições  previstas  no  EDITAL e  seus  ANEXOS, 
e às constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS no certame acima, nas quantidades cotadas, 
para  a  EVENTUAL  aquisição  e  instalação  de  SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE 
ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS, para  atender  às  necessidades  do  11º  GRUPO  DE 
ARTILHARIA  ANTIAÉREA  (11º  GAAAe) e  órgãos  participantes, conforme  especificações 
constantes  no  Termo  de  Referência  (ANEXO  I) do  EDITAL da  licitação, 
que passa a fazer parte integrante desta, independentemente de transcrição.

2. C  LÁUSULA   SEGUNDA -   DA VALIDADE D  O   CADASTRO DE RESERVA  :

2.1.  A validade do  presente  CADASTRO DE RESERVA será  a mesma da  ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS.

3. C  LÁUSULA   TERCEIRA   -   DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  :

3.1.  O preço registrado,  a  especificação do  serviço,  a  quantidade,  empresa fornecedora e demais 
condições encontram-se estabelecidos no presente CADASTRO DE RESERVA:

       3.1.1. Para o 11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (órgão gerenciador): 

Lote / Item Especificação Unidade Qtd
Valor 

Unitário
(R$)

Valor 
Total
(R$)

LOTE 01 01 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS, 
com  02  (duas)  sondas  eletrônicas  para 
tanques  de  30  (trinta)  mil  litros  cada, 
sendo  01  (um)  tanque  de  gasolina  e 
01  (um)  de  óleo  diesel,  para  medição  de 
volume,  temperatura  e  presença  de  água 
nos tanques,  com  impressora  térmica 
acoplada,  com  capacidade  para  emitir 
relatórios,  informações  específicas  do 
produto,  tais  como:  relatório  de  descarga, 
volume gerenciado, relatório de turno, etc.

Unidade 01
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02

Serviço  de  instalação  do  SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE ESTOQUE DE 
COMBUSTÍVEIS  (constante  do  ITEM 
01), incluso todo material necessário para o 
serviço e para  o perfeito funcionamento do 
sistema, incluso, ainda, o treinamento inicial 
do operador.

Serviço 01

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)........................................................

       3.1.2. Para o 6º GRUPO DE MÍSSEIS E FOGUETES (órgão participante):    

Lote / Item Especificação Unidade Qtd
Valor 

Unitário
(R$)

Valor 
Total
(R$)

LOTE 02

03

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS, 
com  02  (duas)  sondas  eletrônicas  para 
tanques  de  15 (quinze)  mil  litros  cada, 
sendo  01  (um)  tanque  de  gasolina  e 
01  (um)  de  óleo  diesel,  para  medição  de 
volume,  temperatura  e  presença  de  água 
nos tanques,  com  impressora  térmica 
acoplada,  com  capacidade  para  emitir 
relatórios,  informações  específicas  do 
produto,  tais  como:  relatório  de  descarga, 
volume gerenciado, relatório de turno, etc.

Unidade 01

04

Serviço  de  instalação  do  SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE ESTOQUE DE 
COMBUSTÍVEIS  (constante  do  ITEM 
03), incluso todo material necessário para o 
serviço e para  o perfeito funcionamento do 
sistema, incluso, ainda, o treinamento inicial 
do operador.

Serviço 01

VALOR TOTAL DO LOTE 02 (R$)........................................................

                          

3.2.  A descrição e a especificação detalhada do serviço e das tarefas que o compõem constam do 
Termo de Referência (ANEXO I).

3.3.  Para  a  perfeita  execução  dos  serviços,  a  eventual  CONTRATADA deverá  disponibilizar  os 
materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  nas  quantidades  estimadas  e 
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qualidades  estabelecidas  no  Termo de  Referência  e  de  acordo com os  termos  da  PROPOSTA, 
promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.4.  A existência de preços registrados  NÃO OBRIGA a Administração a firmar as contratações 
que  deles  poderão  advir,  facultando-se  a  realização  de  licitação  específica  para  a  contratação 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade 
de condições.

4. C  LÁUSULA   QUARTA   –   DA  S CONDIÇÕES  :

4.1.  Todas  as  condições  constantes  da   ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS fazem  parte 
integrante deste anexo.

5. CLÁUSULA QU  INTA     -   DA   LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  :

5.1.  Nos  casos  omissos  aplicar-se-ão  as  disposições  constantes  da  Lei  nº  10.520, 
de  17  de  julho  de  2002,  do  Decreto  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005,  do  Decreto  nº  3.555, 
de  08  de  agosto  de  2000,  do  Decreto  nº  7.892,  de  23 de  janeiro de  2013,  da  Lei  nº  8.078, 
de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (CDC),  do  Decreto  nº  3.722, 
de  09  de  janeiro  de  2001,  do  Decreto  n°  2.271,  de  07  de  julho  de  1997, 
da  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  2,  de  30  de  abril  de  2008,  da Instrução  Normativa 
SLTI/MPOG  nº  2,  de  11  de  outubro  de  2010,  da Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  3, 
de  24 de  junho de  2014,  que  alterou  a  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2/2008, 
da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  da Lei  Complementar  n°  147, 
de  07 de  agosto   de  2014,  que  alterou  a  Lei  Complementar  nº  123/2006,  e  da  Lei  nº  8.666, 
de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e demais normas aplicáveis.

6. CLÁUSULA   SEXTA   -   D  O     FORO  :

6.1.  Para  dirimir  as questões  oriundas  deste intrumento,  será  competente  o  foro  da  Justiça 
Federal  da  Seção  Judiciária  do  Distrito  Federal,  com  renúncia  expressa  de  qualquer  outro, 
por mais privilegiado que seja.

     As partes assinam o presente CADASTRO DE RESERVA, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, ____ de _______________ de 2015.

_________________________________________
ANTÔNIO BISPO DE OLIVEIRA FILHO – Cel

Ordenador de Despesas do 11º GAAAe
CPF: 002.752.597-06 - Idt.:  052.056.754-6–MD/EB

_________________________________
NOME

Representante Legal da Empresa
CPF/CNPJ
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TESTEMUNHAS:

 _________________________________
NOME

CPF: XXXX - Idt.:  XXXXXXX

_________________________________
NOME

CPF: XXXX - Idt.:  XXXXXXX
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ANEXO   I  V  

 MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO
C M S E   -   1ª  Bda    AAAe

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
 “GRUPO   BRIGADEIRO   EDUARDO   GOMES”

CONTRATANTE: A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 11º GRUPO 
DE  ARTILHARIA ANTIAÉREA  (11º  GAAAe), 
ÓRGÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO (EB). 

CONTRATADA: XXXXXXX

OBJETO: CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA 
ESPECIALIZADA  PARA  FORNECIMENTO 
E  INSTALAÇÃO  DE  SISTEMA  DE 
GERENCIAMENTO  DE  ESTOQUE  DE 
COMBUSTÍVEIS.

NATUREZA: OSTENSIVO.

VALOR: R$ XX.XXX,XX ( XXXX REAIS ).

VIGÊNCIA: DE  _____DE____________  DE  2015 A 
_____DE____________ DE 2016.

MINUTA DO   CONTRATO N  º   XX  /201  5   –   SALC/  11º GAAAe  

A  União  Federal,  entidade  brasileira  de  direito  público  interno,  por  intermédio  do 
11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe), Órgão do Ministério da Defesa (MD), 
Exército  Brasileiro  (EB),  representado  neste  ato  por  seu  COMANDANTE,  o  Sr  Cel  ANTÔNIO 
BISPO  DE  OLIVEIRA  FILHO,  nomeado  pela  Portaria  nº 424,  de  29  de  maio  de  2013, 
do  Comandante  do  Exército, publicada  no  Boletim  do  Exército  nº  25,  de  21  de  junho  de  2013, 
ORDENADOR  DE  DESPESAS  (OD)  do  11º  GAAAe,  nomeado  pelo  Boletim  Interno  nº  10, 
de 15 de janeiro de  2014,  do 11º  GAAAe, inscrito no CPF nº  002.752.597-06, portador da carteira 
de  identidade  nº  052.056.754-6–MD/EB,  e  em  conformidade  com  as  atribuições  que  lhe  foram 
delegadas  pelo  Decreto  nº  98.820,  de  12  de  janeiro  de  1990  (Regulamento  de  Administração 
do  Exército),  publicado  no  Diário  Oficial  da  União  (DOU), de  15  de  janeiro  de  1990, 
doravante denominado simplesmente  CONTRATANTE, e  a empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXX, 
inscrita  no  CNPJ nº  XXXX,  com sede  na  XXXX,  CEP  XXXX,  no  Município  de  XXXXXXXXX, 
denominada  CONTRATADA,  neste ato representada pelo Sr  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
portador  da  Cédula  de  Identidade  nº  XXXX  e  CPF  nº  XXXX,  tendo  em  vista  o  que  consta 
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no  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  – NUP  64541.004415/2015-11,  e  o  resultado  final 
do  PREGÃO  ELETRÔNICO  SRP Nº  01/2015 - SALC  /  11º  GAAAe,  com  fundamento  na 
Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  no  Decreto  nº  2.271,  de  07  de  julho  de  1997, 
e na Instrução Normativa SLTI/MPOG n°  02, de 30 de abril de 2008, e demais legislações correlatas, 
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O  presente CONTRATO tem  como  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada 
para  fornecimento  e  instalação  de  SISTEMA DE  GERENCIAMENTO  DE  ESTOQUE  DE 
COMBUSTÍVEIS, para  atender  às  necessidades  do  11º  GRUPO  DE  ARTILHARIA 
ANTIAÉREA  (11º  GAAAe), conforme  especificações  constantes  no  Termo  de  Referência 
(ANEXO I), no EDITAL e seus ANEXOS.

1.1.1. Integram  o  presente  CONTRATO,  independentemente  de  transcrição,  o  EDITAL 
do  PREGÃO  ELETRÔNICO  SRP Nº  01/2015 - SALC  /  11º  GAAAe 
(PROCESSO  ADMINISTRATIVO  – NUP  64541.004415/2015-11),  com  seus  ANEXOS, 
e a PROPOSTA da CONTRATADA.

1.2. Para o 11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (órgão gerenciador):  

Lote / Item
Descrição do Produto 

N° de Referência
Und Qtd Marca

Valor 
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$)

LOTE 01

01

Descrição do produto 
conforme especificação 
contida no ANEXO I – 
Termo de Referência

e resultado da Licitação. 

Unidade

02

Descrição do 
serviço conforme 

ANEXO I 
e resultado da Licitação. 

Serviço

VALOR TOTAL DO LOTE 01 (R$)............................. (XXXX  REAIS)
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2. CLÁUSULA  SEGUNDA  –    DO  FORNECIMENTO  DO  OBJETO,    LOCAL  E  FORMA   
DA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO:

2.1.  O  fornecimento  do  objeto  e  os  serviços  serão  executados  conforme discriminação  constante 
no Termo de Referência (ANEXO I).

2.1.1. A empresa  contratada deverá  entregar  os  materiais  e  iniciar  a  realização  dos  serviços 
NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS   ÚTEIS   a contar da assinatura deste CONTRATO.

2.1.2.  O prazo para entrega  do objeto  e  início da realização dos serviços  poderá ser prorrogado, 

quando solicitado pelo fornecedor, antes do seu vencimento, desde que ocorra fato superveniente, 

justificado e aceito pela CONTRATANTE. 

2.1.3.  O prazo para cumprimento total  do  CONTRATO será de  30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS 

a contar de sua assinatura.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  :

3.1. A CONTRATADA obriga-se a:

3.1.1.  fornecer  o  objeto  e  executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  TERMO 
DE  REFERÊNCIA e  de  sua  PROPOSTA,  que  fazem  parte  integrante  deste  instrumento, 
com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

3.1.2.  cumprir  os  prazos  estipulados  para  entrega  dos  bens  e  início  dos  serviços, 
reparando,  corrigindo,  removendo,  reconstruindo ou  substituindo,  às  suas  expensas, 
no  total  ou  em  parte,  no  PRAZO  MÁXIMO  DE  10  (DEZ)  DIAS,  os  serviços  efetuados 
em  que  se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou 
dos materiais empregados, a critério da Administração;

3.1.3.  prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

3.1.4. concluir o objeto do contrato no prazo especificado e nas condições entabuladas;

3.1.5.  fornecer  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários, 
na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua PROPOSTA;

3.1.6. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à União ou a terceiros;

3.1.7.  responsabilizar-se  pelo  material  utilizado,  no  que  concerne  à  qualidade,  condições  de 
armazenamento, prazos de validade dos materiais e outros quesitos pertinentes;
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3.1.8. utilizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços 
a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

3.1.9.  vedar  a  utilização,  na  execução  dos  serviços,  de  empregado  que  seja  familiar 
de  agente  público  ocupante  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança 
no órgão contratante,  nos termos do artigo 7°,  do Decreto n° 7.203,  de 04 de junho  de 2010, 
que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

3.1.10.  apresentar  ao  Contratante, quando  for  o  caso,  a  relação  nominal  dos  empregados 
que  adentrarão  o  órgão  para  a  execução  do  serviço,  os  quais  devem  estar  devidamente 
identificados por meio de crachá; 

3.1.11.  responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias, 
tributárias  e  as  demais  previstas  na  legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere 
responsabilidade à Administração;

3.1.12. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

3.1.13.  relatar  à  Administração  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da 
prestação dos serviços;

3.1.14.  não  permitir  a  utilização  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos, 
exceto  na  condição  de  aprendiz  para  os  maiores  de  quatorze  anos;  nem  permitir  a 
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.1.15.  manter  durante  toda  a  vigência  do  Contrato,  em  compatibilidade  com as  obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.1.16.  não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo  parcialmente, 
as  obrigações  assumidas,  nem  subcontratar  qualquer  das  prestações  a  que  está  obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou no Contrato;

3.1.17.  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento 
dos  quantitativos  de  sua  PROPOSTA,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis  decorrentes 
de  fatores  futuros  e  incertos,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente 
em  sua  PROPOSTA não  seja  satisfatório  para  o  atendimento  ao  objeto  da  licitação, 
exceto  quando  ocorrer  algum  dos  eventos  arrolados  nos  incisos  do  §1º,  do  artigo 57, 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.1.18.  responsabilizar-se,  caso  figure  apenas  como  distribuidora/comercializadora, 
pelo  material  que  distribui/comercializa,  no  que  se  concerne  à  qualidade,  condições  de 
armazenamento, prazos de validade dos materiais, garantia e outros quesitos pertinentes; 

3.1.19.  comunicar,  imediatamente,  ao  Contratante,  por  escrito,  qualquer  fato 
extraordinário  ou  anormal  que  ocorra  durante  a  entrega  dos  materiais,  para  adoção  de 
medidas cabíveis, bem como detalhar todo tipo de acidente que, eventualmente, venha a ocorrer.
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4. CLÁUSULA QUARTA –  D  O  FORNECIMENTO  DO  OBJETO  E    DISCRIMINAÇÃO  DO   
SERVIÇO:

4.1. O fornecimento do objeto e execução dos  serviços pela  CONTRATADA,  estão  descritos no 
Termo de Referência (ANEXO I)

4.1.1. Para  a  perfeita  execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA deverá  disponibilizar  os 
materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  nas  quantidades  estimadas  e 
qualidades estabelecidas no  Termo de Referência e de acordo com os termos da  PROPOSTA, 
promovendo, quando requerido, sua substituição.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES D  O   CONTRATANTE  :

5.1. O CONTRATANTE obriga-se a:

5.1.1. proporcionar  todas  as  condições  para  que  a  CONTRATADA possa  desempenhar  seus 
serviços  de  acordo  com  as  determinações  do  CONTRATO,  do  EDITAL e  seus  ANEXOS, 
especialmente do Termo de Referência (ANEXO I);

5.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela  CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua PROPOSTA;

5.1.3. exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços  por  servidor  especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

5.1.4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

5.1.5. pagar  à  CONTRATADA o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  na  forma  do 

CONTRATO;

5.1.6. zelar  para  que  durante  toda  a  vigência  do  CONTRATO sejam  mantidas, 

em  compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas  pela  CONTRATADA,  todas  as  condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  :

6.1. O valor total do presente CONTRATO é de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX REAIS).

6.1.1. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas 
decorrentes  da  execução  contratual,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais, 
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administração, 
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materiais  de  consumo,  seguro  e  outros  necessários  ao  cumprimento  integral  do 
objeto  contratado,  NÃO  SE  ACEITANDO  A  INCLUSÃO  DE  QUAISQUER 
OUTROS  FATORE  S    QUE  ONEREM   OS   PREÇOS   E     ESTE    CONTRATO   
A  POSTERIORI. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA  :

7.1. O  prazo  de  vigência  deste CONTRATO será  de  12  (DOZE)  MESES,  contatos  a partir 
de XX DE XXXXXX DE   201  5  ,   até XX DE XXXXXX DE   201  6.  

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  :

8.1. O  prazo  para  pagamento  será  de  no  máximo  30  (TRINTA)  DIAS  ,   contados  a  partir  da 
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA. 

8.2. O  pagamento  somente  será  efetuado  após  o  “atesto”,  pelo  servidor  competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, que conterá o detalhamento dos serviços 
executados.

8.2.1. O  “atesto” fica  condicionado  à  verificação  da  conformidade  da  Nota  Fiscal/Fatura 
apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente prestados.

8.3. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura ou  dos  documentos  pertinentes  à 
contratação,  ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  o  pagamento  ficará 
pendente  até  que  a  CONTRATADA providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta  hipótese, 
o  prazo  para  pagamento  iniciar-se-á  após  a  comprovação  da  regularização  da  situação, 
não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

8.4. Será  efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à  irregularidade  verificada, 
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

8.4.1. não produziu os resultados acordados;

8.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida;

8.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada, 

8.5. Antes  do  pagamento,  o CONTRATANTE verificará,  por  meio  de  consulta  eletrônica, 
a  regularidade  do  cadastramento  da  CONTRATADA no  SICAF e/ou  nos  sites  oficiais, 
especialmente quanto à regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado 
ao processo de pagamento.
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8.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.6.1. Quanto  ao  Imposto  sobre  Serviços  de  Qualquer  Natureza  (ISSQN),  será  observado  o 
disposto na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e legislação municipal aplicável.

8.6.2. A  CONTRATADA regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da 
Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficará 
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito (OB), mediante depósito 
em  conta-corrente,  na  agência  e  estabelecimento  bancário  indicado  pela  CONTRATADA, 
ou por outro meio previsto na legislação vigente.

8.8. Será  considerada  como  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emitida  a 
Ordem Bancária (OB) para pagamento.

8.9. O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no CONTRATO.

8.10. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  CONTRATADA não  tenha 
concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de  encargos 
moratórios  proporcionais  aos  dias  de  atraso,  apurados  desde  a  data  limite  prevista  para  o 
pagamento  até  a  data  do  efetivo  pagamento,  à  taxa  de 6%  (seis  por  cento)  ao  ano, 
aplicando-se a seguinte fórmula:

EM  =   I  x  N  x  VP

         EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido.

         I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I     =                                 (6 / 100)                           
             365

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

VP = Valor da Parcela em atraso.

9. CLÁUSULA   NONA   - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  :

9.1. As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação,  para  o  11º  GAAAe,  correrão  à  conta  de 
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recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo 
discriminada:

Unidade   Gestora   (UG)  :  160053

Ação: 20XK

Gestão: 00001 (Tesouro)  

Fonte: 0100000000 

Programa de Trabalho Resumido (PTRES): 089011

Plano Interno (PI): E5MMCOLDEGE

Natureza   d  a   Despesa   (ND)  : 3.3.90.39 e 4.4.90.52

10. CLÁUSULA   DÉCIMA      - DA FISCALIZAÇÃO  :

10.1. O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  CONTRATO consistem  na 
verificação  da  conformidade  da  prestação  dos  serviços  e  da  alocação  dos  recursos  necessários, 
de  forma  a  assegurar  o  perfeito  cumprimento  do  ajuste,  devendo  ser  exercidos  por  um 
representante  da  Administração  (Fiscal  de  Contrato),  especialmente  designado,  na  forma 
dos artigos  67 e 73, da  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do artigo 6º, do  Decreto n° 2.271, 
de 07 de julho de 1997.

10.1.1.  A verificação  da  adequação  da  prestação  do  serviço  deverá  ser  realizada  com  base 
nos  critérios  previstos  neste  TERMO  DE  REFERÊNCIA,  em  especial  aqueles  relativos 
à qualidade dos materiais e execução dos serviços.

10.2. A conformidade do material  a  ser  utilizado na execução dos  serviços  deverá  ser  verificada 
juntamente com o documento da  CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, 
de  acordo  com  o  estabelecido  no  Termo  de  Referência e  na  PROPOSTA,  informando 
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.3. O  representante  da  Administração  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências 
relacionadas com a execução do  CONTRATO, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas  contratuais  e  comunicando  a  autoridade  competente,  quando  for  o  caso, 
conforme o disposto nos § 1º e 2º, do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. 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  co-responsabilidade  do 
CONTRATANTE  ou  de  seus  agentes  e  prepostos,  de  conformidade  com  o  artigo 70, 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
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11. CLÁUSULA   DÉCIMA   PRIMEIRA   - DAS ALTERAÇÕES  :

11.1. Eventuais  alterações  contratuais  reger-se-ão  pela  disciplina  do  artigo  65, 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

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

11.1.2. As  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  os  contratantes  poderão  exceder 
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

12. CLÁUSULA    DÉCIMA    SEGUNDA     -  DAS  INFRAÇÕES  E  DAS  SANÇÕES   
ADMINISTRATIVAS:

12.1. Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993, 
da  Lei  nº  10.520,  de  17  de  julho  de  2002,  do  Decreto  nº  3.555,  de  08  de  agosto  de  2000 e 
do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, a CONTRATADA que, no decorrer da contratação:

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente o CONTRATO;

12.1.2. apresentar documentação falsa;

12.1.3. comportar-se de modo inidôneo;

12.1.4. cometer fraude fiscal;

12.1.5. descumprir qualquer dos deveres elencados no EDITAL e no CONTRATO.

12.2. A  CONTRATADA que  cometer  qualquer  das  infrações  discriminadas  acima  ficará  sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a.  advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação;

b. multa:

b.1.  moratória de até 0,16% (ZERO VÍRGULA DEZESSEIS POR CENTO) por dia de 
atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 15 (quinze) dias;

b.2.  moratória  de  0,1 %  (ZERO VÍRGULA    UM   POR CENTO)   ao  dia  sobre  o valor 
da garantia: EXCLUSIVAMENTE para o atraso na apresentação da garantia contratual;

b.3. compensatória de até 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor total do CONTRATO, 
no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a 
multa  moratória,  desde  que  o  valor  cumulado  das  penalidades  não  supere  o  valor  total 
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do CONTRATO.

c.  suspensão de licitar  e impedimento de contratar com o  11º GRUPO DE ARTILHARIA 
ANTIAÉREA (11º GAAAe), pelo prazo de até 02(  dois  )   anos  ;

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

e.  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 Administração pelos prejuízos causados;

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

12.3. Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  de  suspensão  de  licitar  e  impedimento  de 
contratar  com o  órgão  licitante  e  de  declaração  de  inidoneidade,  previstas  no  subitem  anterior, 
as empresas ou profissionais que, em razão do CONTRATO decorrente desta licitação:

12.3.1. tenham sofrido condenações  definitivas  por praticarem, por meio dolosos,  fraude fiscal 
no recolhimento de tributos;

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

12.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados.

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em  Processo  Administrativo 
que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  observando-se  o  procedimento  previsto  na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

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

12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a 
serem  pagos,  ou  recolhidos  em  favor  da  União,  ou  deduzidos  da  garantia,  ou  ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

12.7. Caso  o CONTRATANTE determine,  a  multa  deverá  ser  recolhida  no  prazo  máximo 
de  10  (dez)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação  enviada  pela 
autoridade competente.

12.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.9. As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser  aplicadas  isoladas  ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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13. CLÁUSULA   DÉCIMA   TERCEIRA   - DA GARANTIA  

13.1.  A  CONTRATADA  oferecerá  garantia  no  valor  de  R$  XXX,XX  (XXX  REAIS), 

equivalente  a  5% (cinco por cento)  sobre o valor do instrumento contratual,  na forma do § 2º, 

do artigo 56, da Lei nº 8.666/1993, no prazo máximo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS após a assinatura 

do  presente  CONTRATO,  sob  pena  de  aplicação  das penalidades  previstas  na 

Cláusula Décima Segunda do Contrato.

13.1.1. A  garantia  prestada  pela  CONTRATADA terá  validade  de,  NO  MÍNIMO, 

12   (  DOZE  ) MESES  , somente sendo liberada após o esgotamento de tal prazo.

13.2.  Se  a  garantia  for  prestada  em  dinheiro,  o  respectivo  depósito  deverá  ser  feito  na  Caixa 

Econômica  Federal  (CEF),  tendo  como  beneficiário  o  11º  GRUPO  DE  ARTILHARIA 

ANTIAÉREA (11º GAAAe), e como caucionária a CONTRATADA.

13.3.  Se  a  garantia  for  prestada  na  modalidade  de  Seguro-Garantia,  deverá  ser  observada 

a  forma  prevista  na  Circular  nº  232,  de  03  de  junho  de  2003,  da  Superintendência  de  Seguros 

Privados (SUSEP.)

13.4.  Quando  houver  acréscimo  contratual,  em  conformidade  com  o  artigo  65,  §§  1º  e  2º, 

da  Lei  nº  8.666/1993,  será  prestada  garantia  adicional  no  mesmo  percentual  de  5% sobre  o 

valor acrescido ao Contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sendo o atraso punido de acordo com a 

Cláusula de penalidades.

13.5.  Quando  houver  a  utilização  da  garantia,  por  qualquer  motivo,  a  CONTRATADA deverá 

repor a totalidade do valor utilizado, no  prazo de 10 (dez) dias úteis,  sendo o atraso punido de 

acordo com a Cláusula de penalidades.

14. CLÁUSULA   DÉCIMA   QU  ARTA   - MEDIDAS ACAUTELADORAS  :

14.1. Consoante o artigo 45, da  Lei nº 9.784, de  29 de janeiro de  1999, a Administração Pública 
poderá  motivadamente  adotar  providências  acauteladoras,  inclusive  retendo  o  pagamento, 
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

15. CLÁUSULA   DÉCIMA   QUINTA   - DA RESCISÃO CONTRATUAL  :

15.1. Administração  pode  rescindir  o  contrato  por  ato  unilateral  e  escrito,  conforme  previsão 
contida no artigo 79, da Lei nº 8.666/93. 
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15.2. São  motivos  para  a  rescisão  do  presente  CONTRATO,  nos  termos  do  artigo 78, 
da Lei n° 8.666, de 1993: 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, resultados, projetos ou prazos; 

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, resultados, projetos e prazos; 

III. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

IV. o atraso injustificado no início do serviço; 

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, 
a  cessão  ou  transferência,  total  ou  parcial,  bem  como  a  fusão,  cisão  ou  incorporação, 
não admitidas no CONTRATO; 

VII. o desatendimento às  determinações  regulares  da autoridade  designada para  acompanhar  e 
fiscalizar a sua execução (Fiscal de Contrato), assim como as de seus superiores; 

VIII. o  cometimento  reiterado  de  faltas  na  sua  execução,  anotadas  na  forma  do 
§ 1º, do artigo 67, da Lei nº 8.666, de 1993; 

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 

XI. a  alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  CONTRATADA, 
que prejudique a execução do CONTRATO; 

XII. razões  de  interesse  público,  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas  e 
determinadas  pela máxima  autoridade  da  esfera  administrativa  a  que  está  subordinada  a 
CONTRATANTE e exaradas no Processo Administrativo a que se refere o CONTRATO; 

XIII. a  supressão,  por  parte  da  Administração,  de  serviços,  acarretando  modificação  do  valor 
inicial  do  CONTRATO além  do  limite  permitido  no  §  1º,  do  artigo 65,  da  Lei  nº  8.666, 
de 1993; 

XIV. a  suspensão  de  sua  execução,  por  ordem  escrita  da  Administração,  por  prazo  superior 
a  120  (cento  e  vinte)  dias,  salvo  em  caso  de  calamidade  pública,  grave  perturbação 
da  ordem  interna,  guerra,  ou  ainda  por  repetidas  suspensões  que  totalizem  o  mesmo  prazo, 
independentemente  do  pagamento  obrigatório  de  indenização  pelas  sucessivas  e 
contratualmente  imprevistas  desmobilizações,  mobilizações  e  outras  previstas,  assegurada  à 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas, até que seja normalizada a situação; 

XV. o  atraso  superior  a  90  (noventa)  dias dos  pagamentos  devidos  pela  Administração, 
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decorrentes  de  serviços,  fornecimento,  ou  parcelas  destes,  já  recebidos  ou  executados, 
salvo  em  caso  de  calamidade  pública,  grave  perturbação  da  ordem  interna  ou  guerra, 
assegurada  à  CONTRATADA o  direito  de  optar  pela  suspensão  de  cumprimento 
de suas obrigações, até que seja normalizada a situação; 

XVI. a  não  liberação,  por  parte  da  Administração,  do  objeto  para  execução  do  serviço, 
nos prazos contratuais; 

XVII. a  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  regularmente  comprovada,  impeditiva 
da execução do CONTRATO; 

XVIII. o  descumprimento  do  disposto  no  inciso  V,  do  artigo 27,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

15.3. Os  casos  da  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos,  assegurado  o 
contraditório e a ampla defesa. 

15.4. A rescisão deste CONTRATO poderá ser: 

15.4.1. determinada  por  ato  unilateral  e  escrito  da  Administração,  nos  casos  enumerados  nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII, desta cláusula; 

15.4.2. amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo,  desde  que  haja 
conveniência para a Administração;

15.4.3. judicial, nos termos da legislação.

15.5. A  rescisão  administrativa  ou  amigável  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e 
fundamentada da autoridade competente. 

15.6. Quando a rescisão ocorrer  com base nos  incisos XII a XVII,  desta cláusula,  sem que haja 
culpa  da  CONTRATADA,  será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

15.6.1. devolução da garantia;

15.6.2. pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.

15.7. A  rescisão  por  descumprimento  das  cláusulas  contratuais  acarretará  a  execução  da 
garantia  contratual,  para  ressarcimento  da  CONTRATANTE,  e  dos  valores  das  multas  e 
indenizações  a  ela  devidos,  bem  como  a  retenção  dos  créditos  decorrentes  do  CONTRATO, 
até  o  limite  dos  prejuízos  causados  à  CONTRATANTE,  além  das  sanções  previstas  neste 
instrumento. 

15.8. O TERMO DE RESCISÃO deverá indicar, conforme o caso:

15.8.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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15.8.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.8.3. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA   DÉCIMA   S  EXTA   - DOS CASOS OMISSOS  :

16.1. Os  casos  omissos  ou  situações  não  explicitadas  nas  cláusulas  deste  CONTRATO 
serão  decididos  pelo CONTRATANTE, segundo  as  disposições  contidas  na  Lei  nº  10.520, 
de  17  de  julho  de  2002,  no  Decreto  nº  5.450,  de  31  de  maio  de  2005,  no  Decreto  nº  3.555, 
de  08  de  agosto  de  2000,  na  Lei  nº  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa 
do  Consumidor  (CDC),  no  Decreto  nº  3.722,  de  09  de  janeiro  de  2001, 
na  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  na  Lei  Complementar  n°  147, 
de  07 de  agosto   de  2014,  que  alterou a  Lei  Complementar  nº  123/2006,  no  Decreto  n°  2.271, 
de  07  de  julho  de  1997,  na  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  n°  2,  de  30  de  abril  de  2008, 
na  Instrução  Normativa  SLTI/MPOG  nº  2,  de  11  de  outubro  de  2010,  na Instrução  Normativa 
SLTI/MPOG nº 3, de 24 de junho de 2014, que alterou a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2/2008, 
e na  Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos 
e  normas  administrativas  federais,  que  fazem  parte  integrante  deste  CONTRATO, 
independentemente de suas transcrições.

17. CLÁUSULA   DÉCIMA   SÉTIMA   - DA PUBLICAÇÃO  :

17.1. Incumbirá  ao CONTRATANTE providenciar  a  publicação  do  extrato  deste  CONTRATO 
na  Imprensa  Oficial,  até  o  quinto  dia  útil  do  mês  seguinte  ao  de  sua  assinatura, 
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

18. CLÁUSULA   DÉCIMA   OITAVA   - DO FORO  :

18.1. As  partes  elegem  o  foro  da  Circunscrição  Judiciária  da  Justiça  Federal  em  Brasília  -  DF, 
para dirimir qualquer questão contratual, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, 
para  um  só  efeito  que,  depois  de  lido  e  achado  conforme,  vai  assinado  pelas  partes  contratantes 
e  02  (duas) testemunhas,  para  que  produza  seus  efeitos  jurídicos  e  legais,  comprometendo-se  as 
partes contratantes, a cumprir o presente termo em todas as suas CLÁUSULAS.

Brasília-DF, ____ de _____________ de 2015.

PELO CONTRATANTE:
11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
CNPJ: 10.302.912/0001-71
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__________________________________________
ANTÔNIO BISPO DE OLIVEIRA FILHO – Cel
Idt.: 052.056.754-6–MD/EB - CPF: 002.752.597-06

Ordenador de Despesas do 11º GAAAe

PELA CONTRATADA:
XXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXX

____________________________________
  FULANO DE TAL

  Idt.: XXXXXX - CPF: XXXXXXX
 Representante Legal

TESTEMUNHAS:
                                          

_________________________
FULANO DE TAL

Idt.: XXXXXX–MD/EB - CPF: XXXXXXX
Fiscal de Contrato/11º GAAAe

_________________________
FULANO DE TAL

Idt.: XXXXXX - CPF: XXXXXXX
Fiscal de Contrato Substituto/11º GAAAe
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ANEXO   V  
 

MODELOS DE   DOCUMENTO PARA HABILITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO   SRP   Nº   0  1  /20  1  5     -     SALC / 11º GAAAe  

(Processo Administrativo – NUP 64541.004415/2015-11)

A) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO

..... (razão social) ...., inscrita no CNPJ sob nº .... (CNPJ) ...., sediada na  av/rua ................................., 
nº  ........,  bairro  ..........................,  ....  (Cidade,  Estado)  ....,  por  seu  representante  abaixo  identificado 
e assinado, vem perante ao  11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe) declarar, 
sob  as  penalidades  cabíveis,  que  até  o  presente  momento  não  existem  fatos  que  impeçam  sua 
habilitação  no  presente  processo  licitatório,  e  que  está  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do artigo 32, da Lei  nº 8.666/93, com a redação conferida 
pela Lei nº 9.684/98.

B) DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE

..... (razão social) ...., inscrita no CNPJ sob nº .... (CNPJ) ...., sediada na av./rua ................................., 
nº  ........,  bairro  ..........................,  ....  (Cidade,  Estado)  ....,  por  seu  representante  abaixo  identificado 
e assinado, vem perante  ao  11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe) declarar, 
para  fins  do  disposto  no  inciso  V,  do  artigo 27,  da  Lei  nº  8.666/93,  acrescido  pela  Lei  nº  9.854, 
de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).
(*Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

C)  DECLARAÇÃO  DE  CONCORDÂNCIA  COM  AS  CONDIÇÕES  DO  EDITAL  E  QUE 
ATENDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

..... (razão social) ...., inscrita no CNPJ sob nº .... (CNPJ) ...., sediada na av./rua ................................., 
nº  ........,  bairro  ..........................,  ....  (Cidade,  Estado)  ....,  por  seu  representante  abaixo  identificado 
e assinado, vem perante ao  11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe)  declarar, 
sob  as  penalidades  cabíveis,  que  concorda  totalmente  com as  condições  estabelecidas  no  EDITAL 
e que atende os requisitos de habilitação para o presente processo licitatório.

D) DECLARAÇÃO DE ME/EPP/COOPERATIVAS
..... (razão social) ...., inscrita no CNPJ sob nº .... (CNPJ) ...., sediada na av./rua ................................., 
nº  ........,  bairro  ..........................,  ....  (Cidade,  Estado)  ....,  por  seu  representante  abaixo  identificado 
e assinado, vem perante ao  11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe) declarar, 
sob as penalidades cabíveis, que é ME/EPP/COOPERATIVAS.

Brasília-DF, ........ de .............................. de 2015.

__________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

CARGO
CPF

                                                                                                               89

CARIMBO COM CNPJ 
DA EMPRESA



ANEXO   V  I  

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO
C M S E   -   1ª  Bda    AAAe

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
 “GRUPO   BRIGADEIRO   EDUARDO   GOMES”

TERMO DE VISTORIA

PREGÃO ELETRÔNICO   SRP   Nº   0  1  /20  1  5     -     SALC / 11º GAAAe  

(Processo Administrativo – NUP 64541.004415/2015-11)

Eu, .............(nome do representante da licitante)........., portador da célula de identidade n° ........., 
representante  legal  da  empresa  ....................,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  ..............., 
com sede no .............................................................., telefone: ..............., fax: ….................., DECLARO
ter vistoriado todas as áreas e locais do 11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe) – 
Grupo  Brigadeiro  Eduardo  Gomes,  CNPJ  10.302.912/0001-71,  localizado  na  Estrada  Parque 
Abastecimento  e  Contorno,  s/nº,  Setor  Militar  Urbano  (SMU),  Brasília-DF,  CEP:  70.631-902, 
onde  eventualmente  será instalado o SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO  DE  ESTOQUE 
DE COMBUSTÍVEIS, objeto do presente Pregão Eletrônico para Registro de Preços - SRP. 

DECLARO,  ainda,  ter  examinado particularmente  todos  os  detalhes  dos  serviços  a  serem 
executados/prestados,  onde tomei ciência  das  características, obtive  todas  as informações 
necessárias  e  tive total  conhecimento  das  condições  e  do  grau  de  dificuldade  relativo  à 
execução  do  objeto  da  presente  licitação, NÃO  PODENDO alegar  dúvidas  futuras  ou 
quaisquer  outras  razões  posteriores  de  desconhecimento  de  qualquer  detalhe,  incompreensão  ou 
esquecimento  que  possam  provocar  empecilhos  na  realização  dos  serviços,  ou  mesmo, 
justificativa  para  nos  eximirmos das  obrigações  assumidas  ou  gerar  atrasos  na  execução 
das etapas dos trabalhos, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes desses fatos.

                                                                 
Brasília-DF, ........ de .............................. de 2015.

__________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

CARGO
CPF

OBS.: a vistoria é facultativa, permitindo-se a sua substituição por declaração formal 
assinada pelo responsável, sob as penalidades da lei, conforme modelo a seguir:
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ANEXO   V  I  I  

MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO  BRASILEIRO
C M S E   -   1ª  Bda    AAAe

11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
 “GRUPO   BRIGADEIRO   EDUARDO   GOMES”

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO   SRP   Nº   0  1  /20  1  5     -     SALC / 11º GAAAe  

(Processo Administrativo – NUP 64541.004415/2015-11)

Eu, .............(nome do representante da licitante)........., portador da célula de identidade n° ........., 
representante  legal  da  empresa  ....................,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  ..............., 
com  sede  no  ......................................................................,  telefone:  ...............,  fax:  ….................., 
sob  as  penalidades  da  lei,  para  fins  de  participação  no processo  licitatório  acima  identificado, 
cujo  objeto  é  a  EVENTUAL  aquisição  e  instalação  de  SISTEMA  DE  GERENCIAMENTO 
DE  ESTOQUE  DE  COMBUSTÍVEIS, para  atender  às  necessidades  do  11º  GRUPO  DE 
ARTILHARIA  ANTIAÉREA  (11º  GAAAe),  CNPJ  10.302.912/0001-71,  localizado  na 
Estrada  Parque  Abastecimento  e  Contorno,  s/nº,  Setor  Militar  Urbano  (SMU),  Brasília-DF, 
CEP:  70.631-902,  e  órgãos participantes, onde  serão  prestados  os  serviços,  DECLARO 
que temos pleno conhecimento  das  condições  e  peculiaridades  inerentes  à  natureza  dos  trabalhos  e 
assumimos total  responsabilidade por esse fato,  de forma que a  eventual  falta  de  conhecimento  das 
condições  do  local,  onde  serão  executados  os  serviços,  não  será  utilizada  para  quaisquer 
questionamentos  futuros  que  ensejem  avenças  técnicas  ou  financeiras  com  o 11º  GAAAe 
e órgãos participantes.

DECLARO,  ainda,  ter  recebido,  por  parte  do  11º  GAAAe  e  órgãos participantes, 
todas  as  informações  e  detalhes  necessários dos  serviços  a  serem  executados/prestados, 
coletei todas  as  informações,  dados,  elementos  e  peculiaridades  inerentes,  necessários  à  sua 
perfeita  execução,  tomei ciência  das  características  e  tive total  conhecimento  das  condições  e 
do  grau  de  dificuldade  relativo  à  execução  do  objeto  da  presente  licitação, NÃO  PODENDO 
alegar dúvidas futuras ou quaisquer outras razões posteriores de desconhecimento de qualquer detalhe, 
incompreensão  ou  esquecimento  que  possam  provocar  empecilhos  na  realização  dos  serviços, 
ou  mesmo,  justificativa  para  nos  eximirmos das  obrigações  assumidas  ou  gerar  atrasos 
na execução das etapas dos trabalhos, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes desses fatos.

                                                                 
Brasília-DF, ........ de .............................. de 2015.

__________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

CARGO
CPF
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ANEXO   VII  I  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO   SRP   Nº   0  1  /20  1  5     -     SALC / 11º GAAAe  

(Processo Administrativo – NUP 64541.004415/2015-11)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído 
da  (Identificação  completa  da  licitante)  doravante  denominada LICITANTE, 
para  fins  de  atendimento  ao  Edital  do PREGÃO  ELETRÔNICO    SRP   Nº    0  1  /20  1  5     -   
SALC/11º  GAAAe,  declara,  sob  as  penas  da  lei,  em  especial  o  artigo 299, 
do Código Penal Brasileiro, que:

(a)  a  PROPOSTA apresentada  para  participar  do  Pregão  Eletrônico  SRP  nº  01/2015 –  SALC  / 
11º GAAAe, foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da PROPOSTA 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
outro  participante  potencial  ou  de  fato  deste  processo  licitatório,  por  qualquer  meio  ou  por 
qualquer pessoa; 

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  PROPOSTA elaborada  para  participar  do  Pregão  Eletrônico 
SRP  nº  01/2015 –  SALC  /  11º  GAAAe, não  foi  informada,  discutida  ou  recebida  de  qualquer 
outro  participante  potencial  ou  de  fato  deste  processo  licitatório,  por  qualquer  meio  ou 
por qualquer pessoa;

(c)  que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de  qualquer 
outro  participante  potencial  ou  de  fato  deste  processo  licitatório  quanto  a  participar  ou  não  da 
referida licitação;

(d)  que  o  conteúdo  da  PROPOSTA apresentada  para  participar  deste  processo  licitatório não será, 
no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro 
participante  potencial  ou  de  fato  deste  processo  licitatório antes  da  adjudicação  do  objeto 
da referida licitação;

(e)  que  o  conteúdo  da  PROPOSTA apresentada  para  participar  deste  processo  licitatório não  foi, 
no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer 
integrante do 11º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (11º GAAAe), antes da abertura oficial 
das PROPOSTAS; e

(f)  que  está  plenamente  ciente  do teor  e  da  extensão desta  declaração e  que  detém plenos  poderes 
e informações para firmá-la.

Brasília-DF, ........ de .............................. de 2015.

__________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

CARGO
CPF
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( M O D E L O )

                                                                        ANEXO   I  X  

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 1470/2011 
(ALTERADA PELO ATO TST.GP Nº772/2011) 

MODELO DE   CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS   

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CPF/CNPJ: XXX.XXX.XXX-XX 
Certidão nº xxxxxx/(ano) 
Expedição: dia/mês/(ano), às hora/min/seg 
Validade: 180 (cento e oitenta dias), contados da data de sua expedição. 

Certifica-se  que  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  inscrito(a)  no  CPF/CNPJ  sob  o  n.° 
XXX.XXX.XXX-XX, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 
n.° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n.° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados 
até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, 
agências ou filiais. 
A aceitação  desta  certidão  condiciona-se  à  verificação  de  sua  autenticidade  no  portal  do  Tribunal 
Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas 
naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em 
sentença  condenatória  transitada  em  julgado  ou  em  acordos  judiciais  trabalhistas,  inclusive  no 
concernente  aos  recolhimentos  previdenciários,  a  honorários,  a  custas,  a  emolumentos  ou  a 
recolhimentos  determinados  em  lei;  ou  decorrentes  de  execução  de  acordos  firmados  perante  o 
Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

(Esta declaração pode ser obtida junto ao site da Justiça do Trabalho.
Disponível em:<http://www.tst.jus.br/certidao>)

( M O D E L O )
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(  M  O  D  E  L  O  )

ANEXO   X  

 (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA QUE ATESTA) 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

  Atestamos,  para  os  devidos  fins,  que___________________________________ 
(  nome  da  empresa  prestadora  de  serviços,  em  negrito  )        ,  inscrita(o) no 
CNPJ/CPF nº  __________________,  inscrição  estadual  nº_________________, 
estabelecida(o) no  (a)_____________________________________________________________, 
executa  (ou  executou)  à    (  nome da  empresa  contratante    ou  Organização  Militar  ,  em  negrito  ),   
possuidora do CNPJ Nº______________________,  no  endereço_______________________________
_________________________________________________________,  os  seguintes  serviços 
_______________________________________________________(descrição dos  serviços  realizados 
suficientemente  detalhada  para  permitir  a  caracterização  das  atividades  desenvolvidas), 
no período de ____/_____/______  a  ____/_____/______.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela(o)___________________________
____________________________ (empresa) foram  cumpridos  satisfatoriamente, 
nada constando em nossos arquivos que a(o) desabone comercial ou tecnicamente.

Local e data

_______________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

OBSERVAÇÃO:   -  Este  atestado  deverá  ser  emitido  em  papel  que  identifique  o  órgão 

ou empresa emissor(a).

(  M  O  D  E  L  O  )
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