PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NO CEARÁ

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
N° 16/2021
Aquisição de Material de Consumo de TI para a JFCE

AVISO
Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às condições/exigências expressas neste edital e
seus anexos, notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma perfeita participação
no certame.
Além disso, faz-se necessária a análise detalhada do edital e seus anexos para a formulação
de proposta/lance. A prática injustificada de atos como: não manter a proposta e deixar de
enviar documentação exigida, sem prejuízo de outras infrações cometidas na
licitação/contratação, sujeitará a licitante a sanções, apuradas em regular processo
administrativo. (acórdão TCU n.º 754-2015 - Plenário)
DÚVIDAS? (85) 3521-2625
pregoeiro@jfce.jus.br
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 16/2021
A UNIÃO, através JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ e por intermédio do
Pregoeiro designado pela Portaria nº. 74, de 18 de junho de 2021, da Diretora da Secretaria
Administrativa, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, tipo menor preço por ITEM, com adjudicação por item, por meio da internet, por
meio do sistema Comprasnet, disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br, para a aquisição
de Material de Consumo de TI para a JFCE, com participação restrita as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados. A presente licitação será regida pela Lei Federal n.º 10.520,
de 17/07/02, com o Decreto Federal n.º 3.555, de 08/08/00, com o Decreto Federal n° 10.024, de 20 de
setembro de 2019, com o Decreto Federal n.º 7.174, de 12/05/2010, com a Lei Complementar n.º 123, de
14/12/06 e suas alterações, com o Decreto Federal n.º 8.538, de 06/10/15, e com aplicação subsidiária da
Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, bem como pelas condições estabelecidas neste instrumento. Todas as
referências de tempo no edital, aviso e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário
de Brasília-DF e, dessa forma serão registrados no sistema eletrônico, tendo em vista o que consta no
SEI. 0000890-20.2021.4.05.7600. Os documentos, quando solicitados, devem ser enviados para a sede
da Justiça Federal no Ceará, situada na Praça General Murilo Borges, 01, Edifício Raul Barbosa – Seção
de Licitações no 8º andar, Centro – Fortaleza/CE, CEP 60.035-210.
O código UASG da Justiça Federal no Ceará é 90006.
O certame será realizado no dia 20/09/2021, às 10:00h.
MODO DE DISPUTA DE ENVIO DE LANCES:
(X) ABERTO E FECHADO

São partes integrantes deste edital:
ANEXO I – Termo de Referência e seus anexos;
ANEXO II - Preços de Referência; e
ANEXO III – Modelo de Proposta.

1.0 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. Em conformidade com o termo de referência, o objeto deste certame é a aquisição de Material de
Consumo de TIC, conforme especificações do ANEXO I - Termo de Referência:
ITEM UNID QTD

DESCRIÇÃO DO BEM

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1

Unid

200

Conector RJ11 macho – 4 vias - CATMAT 325792

R$
0,52

R$
104,00

2

Rolo

1

Cabo telefônico chato 4 vias – preto – 300 metros CATMAT 337801

R$
254,83

R$
254,83

3

Caixa

5

Cabo de rede CAT 6 - 305 m - CATMAT 396854

R$
922,23

R$
4.611,15

4

Unid

50

Cordão em espiral, com conector RJ9 (4x4)- preto CATMAT 325170

R$
11,72

R$
586,00

Página 2 de 39
PE 16/2021 – JFCE
Material de Consumo de TI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ

SEÇÃO DE LICITAÇÕES

5

Rolo

2

Cabo Telefônico CCI - 2 pares – cinza – 100 metros CATMAT 367687

R$
207,34

R$
414,68

R$
403,24

R$
8.064,80

6

Unid

20

HD externo com capacidade de armazenamento de 1Tb,
com interface USB 3.0 compatível com USB 2.0 e garantia
mínima de 12 meses. OBSERVAÇÕES: Devendo constar
na embalagem os dados do fabricante e modelo do produto.

7

Unid

60

Pente de memória 4GB DDR3, 1333 mhz p/desktop CATMAT 399652

R$
205,10

R$
12.306,00

8

Unid

60

Pente de memória 4GB DDR3, 1600 mhz p/desktop CATMAT 439152

R$
197,52

R$
11.851,20

9

Unid

10

Teclado Apple alfanumérico com bateria recarregável, cor
prata. Deve acompanhar cabo de lightning para USB CATMAT 456590

R$
1.462,30

R$
14.623,00

10

Unid

10

Mouse Apple sem fio com bateria recarregável via USB,
cor prata. Deve acompanhar cabo de lightning para USB CATMAT 451823

R$
906,49

R$
9.064,90

16

Memória M393A2G40EB1‐CRC p/ Lenovo X3550M –
Part Number: M393A2G40EB1‐CRC SAMSUNG
RDIMM
Obs: Memória homologada para o servidor Lenovo
X3550M5

R$
985,79

R$
15.772,64

6

Disco SSD LENOVO 00WG625 p/ Lenovo X3550M5 –
Part Number: 00WG625 LENOVO Obs: Disco
homologado para o servidor Lenovo X3550M5 CATMAT 439348

R$
3.265,00

R$
19.590,00

6

Huawei Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode
Module(1310nm,10km,LC) Part Number: 34060495 Obs:
Transceiver homologado para o Storage OceanStor 5300
V5 Huawei - CATMAT 150812

R$
8.481,52

R$
50.889,12

11

12

13

Unid

Unid

Unid
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14

Unid

100

Cabo UTP CAT6A 3 Metros Obs: Deve cumprir os
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC11801 - CATMAT 472692

R$
62,42

R$
6.242,00

15

Unid

50

Cabo UTP CAT6A 6 Metros Obs: Deve cumprir os
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC11801 - CATMAT 472692

R$
79,39

R$
3.969,50

16

Unid

50

Cabo UTP CAT6A 12 Metros Obs: Deve cumprir os
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC11801 - CATMAT 472692

R$
137,85

R$
6.892,50

17

Unid

12

Cordão Óptico Duplex Monomodo 9/125µ LC-SPC/SCSPC 5m - CATMAT 422455

R$
129,04

R$
1.548,48

100

Docking Station com as seguintes características
- Acoplamento por cabo;
- No mínimo 3 portas USB 3.0 (ou superior)
- No mínimo 1 porta HDMI /4k 60Hz display
- No mínimo 1 porta socket Type c
- No mínimo 1 porta RJ45 Gigabit
- Compatível com os sistemas operacionais OS,
Windows 8/10, MacOs e Linux;
-Compatível com laptops que suportem Thunderbolt
3.0 ou DP Alt Mode.

R$
623,95

R$
62.395,00

18

Unid

TOTAL DA DESPESA

R$
229.179,80

1.2. Este Edital estabelece os requisitos para participação no Pregão Eletrônico, o critério que será adotado
para o julgamento das Propostas e as condições da contratação da empresa VENCEDORA.
1.3. A contratação dar-se-á mediante a emissão de Nota de Empenho, nos termos do art. 62, §4º, da
Lei Federal n.º 8.666/93.
1.4. O preço máximo estimado e admitido pela Administração para a contratação do objeto deste certame
será de R$ 229.179,80 (duzentos e vinte e nove mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos),
conforme documentos anexados aos autos, com fulcro no inciso III, do art. 3º, da Lei Federal n.º 10.520,
de 17/07/2002. Os preços máximos unitários e totais, do ITEM, estão descriminados no ANEXO II
- Preços de Referência.
1.5. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.
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1.6. Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no Compras governamentais e
as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
2.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar deste pregão as empresas previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério da Economia, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por
meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
2.1.1. A participação será restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Equiparados, nos termos do art. 6º do Decreto Federal n.º 8.538/2015.
2.1.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para
sua correta utilização.
2.1.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou à JFCE responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
2.1.4. A licitante será responsável formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
2.2. Estão impedidos de participar direta ou indiretamente deste certame:
2.2.1. as empresas:
a) em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição1;
b) Empresa ou sociedade estrangeira que não funcione no país;
c) impedidas de licitar ou contratar com a União (art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 49 do Decreto
nº 10.024/2019) ou suspensas temporariamente de participar de licitação ou impedidas de
contratar com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93);
1

Nesse sentido, estou de acordo com as conclusões obtidas pela Unidade Técnica no exame pontual de todas as alegações
contidas na representação, as quais resultaram improcedentes, tendo em vista, basicamente, que:
(...)
b) nem sempre a participação de empresas em consorcio implica incremento de competitividade (associação de pequenas
empresas para participação em conjunto), podendo vir a constituir, ao contrario, limitação a concorrência (diminuição do numero
de empresas de porte interessadas por integrarem um mesmo consorcio);”
Acórdão 280/2010 Plenário (Voto do Ministro Relator)
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d) que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;
e) Empresa, cooperativa ou instituições sem fins lucrativos cujos objetos sociais não sejam
pertinentes e compatíveis com o objeto deste Pregão;
f) que se encontre sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concordata, concurso de
credores, dissolução ou liquidação, observada a exceção contida no subitem 10.6.1.2, devendo
a licitante apresentar a documentação ali exigida para possibilitar sua participação no certame;
g) da qual seja sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor da Justiça Federal de Primeiro
Grau no Ceará.
2.2.2. pessoas físicas que não se enquadrem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar
nº 123/06; e
2.2.3. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços
com empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados à JFCE (art. 3º, Resolução nº 7, de
18 de outubro de 2005, CNJ).
2.2.4. conforme decisão do Conselho Nacional de Justiça na Consulta 0001199-62.2015.2.00.0000:
a) É vedada a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de todos os respectivos membros ou juízes vinculados,
ou servidores investidos em cargo de direção e de assessoramento, a teor do art. 2º, inciso V, da
Resolução CNJ n. 7;
b) É vedada a contratação, independentemente da modalidade de licitação (pregão eletrônico,
tomada de preço, concorrência pública etc.), de pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada
da licitação;
c) A vedação descrita no item anterior se estende às contratações cujo procedimento licitatório
tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam
no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses
após a desincompatibilização;
d) É permitida a contratação, por meio de regular procedimento licitatório em que se permita a livre
concorrência (a exemplo do pregão, tomada de preços e concorrência pública), de pessoa jurídica
que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, de magistrados de primeiro e de segundo graus atuantes
exclusivamente na jurisdição, assim como de servidores que, embora ocupantes de cargos em
comissão e funções de confiança (a exemplo dos servidores da área judiciária, como escrivães,
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diretores de secretaria, assistentes /assessores de magistrados), não atuem na linha hierárquica que
vai do órgão licitante ao dirigente máximo da entidade, por não vislumbrar, via de regra, risco
potencial de contaminação do processo licitatório;
e) Nada obsta que o tribunal vede a contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou
servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de nepotismo, a exemplo dos atuantes
exclusivamente na área judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco potencial de
contaminação do processo licitatório.
2.3. É vedada, da mesma forma, a participação no certame de interessados(as) que:
2.3.1. Estejam impedidas de participar de licitações nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998;
2.3.2. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública nos termos dos incisos IV e V do artigo 33 da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011;
2.3.3. Estejam proibidas de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder
Público nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;
2.3.4. Tenham sido declaradas inidôneas na forma estipulada pelo artigo 78-A, inciso V, da Lei nº
10.233, de 5 de junho de 2001;
2.3.5. Estejam proibidas de contratar com o Poder Público em função da aplicação do artigo 12 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
2.4. Também como requisito para participação, as declarações referidas nos subitens 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3
deverão ser enviadas de forma virtual, por intermédio do sítio www.comprasgovernamentais.com.br.
2.4.1. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de sua habilitação, conforme
regulamentação constante da IN/MARE n.º 05/95, com alterações da IN/MARE n.º 09/96, nos
termos do § 2º, do art. 32, da Lei n.º 8.666/93, observadas as penalidades cabíveis.
2.4.2. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na forma
do art. 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei n.º 9.854, de 27/10/99.
2.4.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a Instrução Normativa
n.º 2/SLTI/MPOG, de 16/09/09.
2.5. Será permitida a participação de cooperativas, 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 do exercício do cargo de preposto, e desde que os serviços
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação, conforme o termo de Conciliação Judicial firmado entre a União e o Ministério Público
do Trabalho, constante dos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação perante a MM.
Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF.
2.6. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência eletrônica, através do qual serão
feitas preferencialmente as comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de mantê-lo atualizado
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e verificá-lo periodicamente.
2.6.1. O envio de correspondência eletrônica terá validade para efeitos de contagem de
prazos para todos os fins deste edital, bem como do contrato, conforme o caso.

3.0 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
3.1. Os LICITANTES deverão encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, exclusivamente no sistema eletrônico na forma do Anexo III - Modelo de
Proposta, observados data e horários limites estabelecidos, consignando, no local indicado, o preço total
do(s) item(ns) ofertado(s) nele(s) incluindo todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos necessários
à execução do objeto desta licitação.
3.1.1. É VEDADO ao licitante, quando da inclusão de sua proposta no sistema, inserir qualquer
elemento que possa IDENTIFICÁ-LO, o descumprimento desta exigência acarretará a
DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
3.1.2. A proposta deve atender às especificações constantes do Termo de Referência.
3.1.2.1. Após finalizada a fase de lances, o licitante deverá encaminhar a planilha de
formação de preços, podendo utilizar o modelo anexo do termo de referência ou seu próprio
modelo.
3.1.3. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados de sua
abertura;
3.1.3.1. Em caso de propostas omissas quanto aos prazos serão considerados os previstos
neste instrumento.
3.2. Até a abertura da sessão deste Pregão os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
3.3. A fase de recebimento das propostas e os documentos de habilitação será encerrada
automaticamente, na data e horário previstos para a abertura das mesmas.
3.3.1. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
Sicaf, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes do sistema.
3.4. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
3.4.1. A identificação deve ser exclusivamente do produto ofertado, podendo ser feita diretamente
na descrição no sistema ou através de anexo (informações adicionais), vedada em todo caso a
identificação da empresa.
3.4.2. A empresa que não apresentar nenhuma descrição do serviço ofertado será desclassificada.
4.0 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS E DA PROPOSTA
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4.1. Nos termos do art. 40, X, da lei nº 8.666/93, o critério de aceitabilidade dos preços é o MENOR
PREÇO POR ITEM. Os preços unitários e o global somente serão aceitos quando não superiores aos
estimado no preço de referência, o que será aferido após finalizada a fase de lances ou negociação;
4.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas antes da fase de lances, desclassificando aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, em especial as que
contenham erro manifesto por terem sido formuladas em licitação ou em item diverso.
4.3. Não serão aceitos preços que ofereçam vantagens baseadas nas ofertas dos demais concorrentes, os
excessivos ou os inexequíveis;
4.3.1. O ônus da prova da exequibilidade do preço incumbe ao autor da proposta, no prazo de 05
(cinco) dias contados da intimação.
4.4. Após a fase de lances o pregoeiro analisará a proposta da vencedora, desclassificando aquelas que
não atenderem ao estabelecido neste edital e, em especial, aos critérios de aceitabilidade aqui dispostos.
4.5. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.0 – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
5.1. Na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, a sessão pública na Internet será aberta por
comando do Pregoeiro designado com a utilização de sua chave de acesso e senha e será conduzida de
acordo com as disposições do Decreto n.º 10.024/2019.
5.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e
subseqüente encaminhamento da proposta de preço e dos documentos de habilitação, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, observados data e horários limites estabelecidos.
5.3. O sistema de licitações
www.comprasnet.gov.br.

poderá

ser

acessado

diretamente

no endereço eletrônico

5.4. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante declarará, em campo próprio do sistema
eletrônico, o pleno cumprimento dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências deste edital.
5.4.1. A declaração falsa sujeitará o licitante às sanções previstas neste instrumento
convocatório.
5.5. A comunicação entre o Pregoeiro e as LICITANTES ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
5.6. Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
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6.0 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO DO ITEM na forma cadastrada
no sistema.
6.1.1. Antes da fase de lances, serão desclassificadas as propostas que não atendam ao disposto
nos critérios de aceitabilidade dos preços e da proposta deste edital, conforme o art. 28 do Decreto
n.º 10.024/2019.
6.1.2. Também resultará na desclassificação da proposta, após a fase de lances e/ou negociação,
a permanência do valor total do produto para este certame acima do valor de referência previsto
para o respectivo item ou lote, conforme especificado no ANEXO II - Preços de Referência.
6.2. O fornecedor apto à aplicação da DIREITO DE PREFERÊNCIA estabelecido no art. 5º do
DECRETO N.º 7.174/2010 deverá declarar, em campo próprio do Sistema, durante a fase de
cadastramento das propostas, se o produto ofertado atende os requisitos estabelecidos nos incisos I, II e
III do art. 5º do Decreto retro, quais sejam:
6.2.1. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;
6.2.2. Bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e
6.2.3. Bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo
Federal.
6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto no item 6.2 terão
prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas
na mesma situação.
6.4. A declaração falsa sujeitará o fornecedor às sanções previstas neste edital e na legislação
brasileira.
6.5. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na
internet.
6.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6.7.1. Em caso de propostas omissas quanto aos prazos, serão considerados para efeito de
julgamento os prazos previstos no edital.
7.0 – DA ETAPA DE LANCES
7.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os
licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
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7.2. Os licitantes serão imediatamente informados do recebimento do lance e do valor consignado no
respectivo registro.
7.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para a abertura da
sessão pública e as regras estabelecidas neste instrumento.
7.4. Os licitantes somente poderão oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de
diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
7.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor e prevalecerá aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.6. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do lance registrado,
VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE.
7.7. Poderão ser adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa,
prevalecendo aquele constante do preâmbulo deste edital:
I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme
o critério de julgamento adotado no edital; ou
II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.
7.7.1. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou
de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
7.8. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
7.8.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
quando se tratar de lances intermediários.
7.8.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
7.8.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da
consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º do Decreto n.º 10.024/2019,
mediante justificativa.
7.9. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de
quinze minutos.
7.9.1. Encerrado o prazo previsto no item 7.9, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a
recepção de lances será automaticamente encerrada.
7.9.2. Encerrado o prazo de que trata o subitem 7.9.1, o sistema abrirá a oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo.
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7.9.3. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o subitem 7.9.2, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três,
poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento do prazo.
7.9.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 7.9.2 e 7.9.3, o sistema ordenará os lances
em ordem crescente de vantajosidade.
7.9.5. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 7.9.2 e 7.9.3,
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no subitem 7.9.4..
7.9.6. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no subitem 7.9.5..
7.10. O exercício do direito de preferência disposto no Decreto Federal nº 7.174/2010 será concedido
após o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, observando-se os seguintes
procedimentos, sucessivamente:
7.10.1. Aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte
dispostas no Capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 2006;
7.10.2. Aplicação das regras de preferência previstas no art. 5º do Decreto Federal nº 7.174/2010,
com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento)
acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o
exercício do direito de preferência;
7.10.3. Convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I do art. 5º do
Decreto Federal nº 7.174/2010, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova
proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será
declarado vencedor do certame;
7.10.4. Caso a preferência não seja exercida na forma do subitem 7.10.3, por qualquer motivo,
serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do art. 5º do
Decreto Federal nº 7.174/2010, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do
direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o inciso III do art. 5º, caso esse direito
não seja exercido; e
7.10.5. Caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-seão as regras usuais de classificação e julgamento previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002.
7.10.6. No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na mesma ordem de
classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que primeiro poderá ofertar nova proposta.
7.11. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será feita
mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais
regulamentados pelo Decreto Federal nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto Federal nº
6.008, de 29 de dezembro de 2006, e, será feita:
7.11.1. Eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência
e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou
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7.11.2. Por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou
pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante.
7.12. Para os efeitos do art. 44 da lei complementar 123/2006, o procedimento de empate será
detectado automaticamente na sala de disputa. Encerrada a disputa, o sistema permitirá que as
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontram em situação de empate ofertem novo
lance, em 5 minutos, inferior ao menor lance registrado para o lote. Durante o período, apenas a empresa
convocada poderá registrar o novo lance. O prazo é decadencial e, não havendo manifestação da
empresa, o sistema verifica se há outra em situação de empate, realizando o chamado de forma
automática. Não havendo mais nenhuma empresa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem,
cabendo ao pregoeiro dar encerramento à disputa do lote. Todos esses procedimentos acontecerão na
sala de disputa, estando essas informações disponíveis para os demais participantes do pregão e também
para toda a sociedade.
7.13. Para declarar uma ME ou EPP vencedora da disputa, o Pregoeiro verificará a regularidade fiscal da
ME ou EPP e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado a ME
ou EPP prazo de 05 (cinco) dias úteis para a devida regularização prorrogáveis por igual período. Assim,
a declaração do vencedor no Sistema deve ser efetivada somente após essa verificação visto que,
declarado o vencedor, o Sistema abre a opção para recurso.
7.14. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do art. 43, da Lei Complementar
n.º 123 de 2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação ou revogar a licitação.
7.15. Na hipótese da não classificação de ME ou EPP, voltará à condição de primeira classificada a
empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada na sala de disputa.
7.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
7.17. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.18. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio
de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados.
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.20. O sistema disponibilizará relatórios e ata circunstanciada, que poderão ser impressos pelos
participantes.
7.21. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexeqüível, quando formulado por erro de digitação.
7.22. O pregoeiro poderá utilizar os recursos de disputa simultânea para dar maior celeridade ao certame.
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7.23. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada que será divulgada no sistema eletrônico.
8.0 – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO POR EMAIL:
8.1.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação no edital e verificará a habilitação do licitante.
A empresa
classificada em primeiro lugar de cada item ou grupo deverá enviar a proposta e, se necessário,
os documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação, por meio
da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet e, caso queira, também através do email
pregoeiro@jfce.jus.br, no prazo de 120 (cento e vinte) minutos, após finalizada a disputa,
prorrogável a critério do Pregoeiro.
8.1.2. A prorrogação de que trata o item 8.1.1 será concedida sempre que não houver urgência na
contratação e o aumento do prazo não cause prejuízo à Administração.
8.1.3. A prorrogação do prazo do item 8.1.1 não ultrapassará o limite de 1 dia útil, salvo no caso
de serviços de maior complexidade, especialmente os que envolvam planilhas de categorias
profissionais ou obras e serviços de engenharia, quando o pregoeiro fixará prazo razoável.
8.1.4. Apenas para efeitos do item 8.1.1 o prazo se suspenderá no final do expediente às 17h e
será retomado a partir das 9h do dia útil seguinte.
8.2. Os documentos remetidos por meio eletrônico poderão ser solicitados em original ou por cópia
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
8.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados
ao PREGOEIRO da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ, Ed. Raul
Barbosa, 8º andar, Seção de Licitações, situada a Praça General Murilo Borges, 01 – Centro, CEP:
60.035-210, Fortaleza/CE.
8.3. Havendo desclassificação da primeira colocada, as empresas remanescentes serão convocadas na
ordem de classificação para o envio da documentação, devendo ser respeitadas as mesmas condições dos
itens anteriores.
8.4. A NÃO ENTREGA da documentação de habilitação ou proposta, quando solicitada, sujeitará a
empresa às PENALIDADES previstas para DESISTÊNCIA DE PROPOSTA, conforme a Lei n.º
10.520/2002.
8.5. É obrigação da empresa acompanhar no sistema o andamento dos prazos e a respectiva convocação
para enviar os documentos.
9.0 – DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO.
9.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço
em relação ao estimado para contratação pela administração, verificando, em seguida, a habilitação da
licitante conforme disposições deste instrumento.
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9.2. O Pregoeiro não aceitará proposta com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação
comprobatória de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
9.3. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital.
9.4. Constatado o pleno atendimento das condições editalícias, a proponente será declarada vencedora do
certame.
9.5. 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 e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
9.6. O Pregoeiro, em qualquer fase do procedimento, poderá promover diligência destinada a esclarecer
ou a complementar à instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originariamente da proposta.
9.7.Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para
ME/EPP ou equiparados, ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate
previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do
Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo
– Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens
bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício
anterior ou corrente extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
9.7.1 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o
Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°,
§§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação, sem
prejuízo das penalidades incidentes.

10.0 - DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

10.1. Para fins de HABILITAÇÃO os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação:
a) Documentos de habilitação jurídica;
b) Documentos de regularidade fiscal;
c) Documento de regularidade trabalhista;
d) Documentos de qualificação técnica; e
f) Documentos de qualificação econômico-financeira.
10.2. Os documentos relativos à Habilitação jurídica são:
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10.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual ou EIRELI;
10.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, com todas
as suas alterações, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
10.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
diretoria em exercício;
10.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
10.3. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal são:
a. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional através de certidão emitida pela Receita Federal
do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Tributos Federais, Dívida Ativa e
Contribuições Previdenciárias);
c. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços, através da
apresentação do certificado emitido pela Caixa Econômica Federal;
d. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da
empresa licitante correspondente.
10.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
10.3.2. No caso da licitante ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, se esta
apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização
da documentação, nos termos do § 1º do art. 43 da LC n.º 123, de 2006, com vista à contratação,
de acordo com o disposto neste Edital.
10.3.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o do art. 43 da LC nº
123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.
81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da ARP ou contrato, conforme o caso,
ou revogar a licitação.
10.3.4. Os documentos previstos no item 10.3. poderão ser substituídos, total ou parcialmente, por
Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), conforme
Instrução Normativa nº 1, de 23 de abril de 2014 do Diretor-geral da Secretaria do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.
10.4. O documento relativo à Regularidade Trabalhista é:
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10.4.1. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão (www.tst.jus.br/certidao).
10.5. Os documentos relativos à Qualificação Técnica são:
10.5.1. A Licitante deverá apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica em nome
da licitante, pessoa jurídica, e fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
10.5.2. Os documentos que comprovam as características aqui exigidas deverão ser entregues
anexados à sua proposta, podendo também ser requerida apresentação posterior no momento do
contrato e execução.
10.5.3. A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente
do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter informações sobre o serviço
prestado.
10.5.4. Nos atestados/declaração deverão constar os dados cadastrais completos da pessoa
jurídica e responsável pela emissão do atestado.
10.5.5. Se não constarem nos atestados, a licitante deverá encaminhar ao JFCE a lista de telefones
de contatos dos responsáveis pela emissão do certificado para caso haja futuras averiguações.
10.5.5.1. Não será aceito pela Administração atestado/declaração emitido pela própria
licitante, sob pena de infringir o princípio da moralidade, posto que a licitante não possui
a impessoalidade necessária para atestar sua própria capacitação técnica.

10.6. Os documentos relativos à Qualificação Econômico-financeira são:
10.6.1. Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor para este fim, datada de no máximo 90 (noventa) dias corridos anteriores à data de
realização da sessão pública de processamento do presente pregão, se outro prazo não for definido
na própria certidão.
10.6.1.1 - Caso a certidão negativa de falência e recuperação judicial contenha prazo
de validade expresso, só serão aceitas as certidões cujo prazo de validade esteja
vigente.
10.6.1.2 - No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação
foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei Federal nº 11.101/2005, com
redação dada pela Lei Federal n.º 14.112, de 24 de dezembro de 2020, e ainda,
certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
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procedimento licitatório, nos termos do Acórdão n.º 1201/2020 – Plenário do
TCU, sob pena de inabilitação, devendo ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação.
10.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigível, 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, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a
variação, ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o
venha substituir.
10.6.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
i) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anônima):
i.1. Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial;
ii) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
ii.1. Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
ii.2. Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante;
iii) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 - Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte "SIMPLES":
iii.1. Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão
equivalente; ou,
iii.2. Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante;
iv) sociedade criada no exercício em curso:
iv.1. Por fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
v) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
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registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
a) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serão consideradas em boa situação
financeira as empresas que apresentarem os respectivos índices maiores ou iguais
a 1(um), resultante da aplicação das seguintes fórmulas:
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
a.l) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço;
a.2) se necessária à atualização do balanço, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo
correspondente.
10.6.3 – Em caso de não atingimento dos índices contábeis previstos no subitem 10.6.2.1, e caso
a licitante apresente capital social ou patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez
por cento) do valor anual estimado da contratação, poderá, de forma alternativa, ser considerada
cumprida a exigência de índices maiores ou iguais a 1 (um).
10.6.3.1. O disposto nesse item será aferido de modo alternativo ao estabelecido no
10.6.2.1.
10.7. Será verificado, ainda, pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, eventuais impedimentos de licitar
e contratar com a União, mediante consulta ao:
10.7.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
10.7.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
10.7.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
10.7.4. Cadastro de inidôneos e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico
http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.htm.
10.8. A LICITANTE detentora do menor preço, em situação regular ou não no SICAF, deverá,
ainda, apresentar a seguinte DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:
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10.8.1. Declarações Complementares (preenchidas de forma virtual, por intermédio do sítio
www.comprasgovernamentais.com.br):
a) Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de sua habilitação, conforme
regulamentação constante da IN/MARE n.º 05/95, com alterações da IN/MARE n.º 09/96,
nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei n.º 8.666/93, observadas as penalidades cabíveis.
b) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, na
forma do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988.
c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a Instrução
Normativa n.º 2/SLTI/MPOG, de 16/09/09.
10.9. PARA PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS:
10.9.1. As sociedades cooperativas que acudirem ao certame, além de atender ao disposto

nos itens e subitens anteriores, no que couber, deverão apresentar os documentos que se
seguem:
a) a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e
que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°,
inciso I do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 42 da Lei nº 5.764, de 1971;
b) a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual (DRSCI) de cada um dos
cooperados relacionados;
c) a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;
d) o registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
e) a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarão o contrato;
f) comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de
controle, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971; e
g) os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
g.1. ata de fundação;
g.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
g.3.regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, coma ata da assembleia que os
aprovou;
g.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
g.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias
gerais ou nas reuniões seccionais; e
g.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
licitação.
10.9.2 - Quando da contratação de cooperativas ou instituições sem fins lucrativos, o serviço
contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, no caso de cooperativa (§2º
do art. 10 da IN nº 05/2017 – SEGES/MPDG), ou pelos profissionais pertencentes aos quadros
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funcionais da instituição sem fins lucrativos (Art. 12 da IN 05/2017 – SEGES/MPDG),
vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação para os dois casos.
10.10. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do
respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido
previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
11.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos exigidos neste procedimento poderão ser apresentados em original, por meio de
cópias autenticadas por cartório competente ou servidor da administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial, ou cotejada com os originais para os mesmos fins acima mencionados.
11.1.1. Os documentos obtidos através de sites terão sua autenticidade verificada, via Internet e
certificada pelo Pregoeiro ou extraído o respectivo comprovante, nos casos em que o órgão
responsável pela emissão do documento disponibilizar sua consulta.
11.2. Os sites oficiais poderão ser consultados para efeito de comprovação da regularidade fiscal de
documento.
11.3. Serão inabilitados os licitantes que não cumprirem as exigências deste edital para tal fim.
11.4. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o
número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte
(condição válida, também, para pagamento das mensalidades, se for o caso):
11.4.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou;
11.4.2. se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma,
apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização, ou;
11.4.3. se a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente, e
11.4.4. serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
11.5. Nos termos da Instrução Normativa nº 1, de 23 de abril de 2014 do Diretor-geral da Secretaria do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a verificação da regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor
deve ser realizada:
I – na fase de habilitação;
II - na assinatura do contrato;
III – na assinatura do termo aditivo;
IV – antes da emissão da nota de empenho inicial da contratação, quando não houver termo de
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contrato; e
V – por ocasião de cada liquidação de despesa, nos contratos de execução continuada ou parcelada.
11.5.1. O momento da liquidação, para efeitos de aplicação do inciso V, se dá por ocasião da data
da aposição do atesto pelo servidor responsável pelo recebimento do objeto.
12.0 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, de, no mínimo, 30 (trinta) minutos, em campo
próprio do sistema, para qualquer LICITANTE, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção
de recorrer.
12.2. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
12.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais LICITANTES, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à
defesa dos seus interesses. Decorridos esses prazos, o Pregoeiro terá o prazo de 05 (cinco) dias para
decidir sobre o recurso. Caso entenda pela manutenção de sua anterior decisão, encaminhará o recurso à
autoridade competente.
12.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão
pública deste Pregão, implica decadência desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o
objeto à LICITANTE VENCEDORA.
12.4.1. A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também
importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da
licitação à LICITANTE VENCEDORA.
12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso devidamente informado à
consideração da autoridade superior, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do
procedimento.
12.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
12.8. Os autos eletrônicos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção de Licitações,
no endereço citado no preâmbulo deste Edital.
13.0 – DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA AUTORIDADE COMPETENTE
13.1 Caberão ao Pregoeiro, em especial, as atribuições dispostas no art. 17, do Decreto Federal n.º
10.024/2019:
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I - conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses
documentos;
III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;
IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
V - verificar e julgar as condições de habilitação;
VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de
habilitação e sua validade jurídica;
VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando
mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua
homologação.

13.1.1. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros
setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.
13.2. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.
13.3. À Autoridade Competente da JFCE caberá:
I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;
II - indicar o provedor do sistema;
III - determinar a abertura do processo licitatório;
IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;
V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
VI - homologar o resultado da licitação; e
VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços.
13.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação.
13.4. No julgamento das propostas, nas fases de lances e de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
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despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
14.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução do objeto licitado em estreita observância da
legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas e obrigações contidas neste
Edital e seus Anexos e em sua Proposta Técnica e Comercial, além das constantes dos artigos 55 inciso
XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n.º 8.666/93, assumindo-as integralmente.
14.2. Constituem obrigações da CONTRATADA, além da constante do art. 66 da Lei n.º 8.666/93, as
especificadas no ANEXO I - Termo de Referência e/ou ANEXO IV - Minuta do Contrato deste Edital.
15.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas relacionadas no artigo
58 da Lei n° 8.666/93.
15.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do artigo 66 da Lei n.º 8.666/93,
as especificadas no ANEXO I - Termo de Referência e/ou ANEXO IV - Minuta do Contrato deste
Edital
16.0 – DA ACEITAÇÃO E DO PAGAMENTO
16.1. O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública,
além do disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei n.º 8.666/93 e das especificações constantes no Anexo
I - Termo de Referência e/ou Anexo IV - Minuta de Contrato, que integram o presente edital.
17.0 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Os licitantes que descumprirem o estabelecido neste edital estarão sujeitos, sem prejuízo de outras
cominações legais, às penalidades deste edital, conforme quadro abaixo:

CONDUTAS:
a) Não assinar o contrato quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta.
b) Deixar de entregar documentação exigida no
edital.

SANÇÕES:
1. Impedido de licitar e de contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo
de até cinco anos;

c) Ensejar o retardamento da execução do
objeto do edital.

2. Descredenciamento do SICAF; e

d) Não mantiver a proposta.

3. Multa de até 30% (trinta por cento) do valor
estimado para a contratação.

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato.
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f) Comportar-se de modo inidôneo.
g) Fazer declaração falsa
h) Cometer fraude fiscal
17.1.1. A qualquer das condutas previstas nas alíneas ‘a’ a ‘h’ poderão ser aplicadas, cumulativa
ou alternadamente, qualquer das penalidades previstas nos itens de 1 a 3, graduando-se a sanção
proporcionalmente à gravidade da conduta.
17.1.2. Para efeitos da alínea ‘d’, serão consideradas como não manutenção da proposta:
a) não envio ou desistência expressa da proposta;
b) não envio dos documentos de habilitação no prazo estabelecido;
c) envio incompleto da documentação de habilitação no prazo estabelecido;
d) envio de amostra em desconformidade com a sua própria proposta.
17.2. À licitante deverá ASSINAR contrato, dentro do prazo de CINCO DIAS ÚTEIS.
17.2.1. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.
17.2.2. O atraso injustificado na assinatura do contrato ensejará a aplicação de penalidades na
seguinte proporção:
a. do sexto ao décimo quinto dia útil após a convocação: multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total do contrato;
b. do décimo sexto ao trigésimo dia útil: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato;
c. a partir do trigésimo primeiro dia útil: multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, bem como sua rescisão obrigatória.
17.2.3. A Administração decidirá a conveniência e a oportunidade de cancelamento do contrato nos
casos das alíneas “a” e “b” do item 14.2.2, podendo convocar os licitantes remanescentes, nos
termos do art. 13, parágrafo único, Decreto n.º 7.892/2013.
17.2.4. A contagem do prazo se iniciará no primeiro dia imediatamente seguinte à data de entrega
registrada no “AR” ou da data de recebimento do email pela empresa, conforme seja enviada pelos
Correios ou por meio eletrônico.
17.3. As demais penalidades se encontram elencadas na minuta do contrato, conforme o caso.
17.4. As multas de que tratam os itens anteriores serão creditadas à Conta do Tesouro da União e serão
exigidas administrativa ou judicialmente, através de executivo fiscal (Lei nº 6.830/80), com todos seus
encargos.
17.5. Prorrogações ocorridas em virtude de expressa concessão ou impedimento ocasionados pela
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Administração, de caso fortuito ou força maior não constituirão fundamentos para a sujeição da
fornecedora à penalidade de multa.
17.6. A imposição de multa ou qualquer outra penalidade não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato.
17.7. Aplicar-se-ão as demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que
couber.
17.8. A aplicação das sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da
oportunidade de ampla defesa, na forma da lei.
18.0 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico,
exclusivamente para o endereço eletrônico pregoeiro@jfce.jus.br, até três dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública.
18.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento da impugnação.
18.2.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
18.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será definida e publicada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico,
exclusivamente para o endereço eletrônico pregoeiro@jfce.jus.br.
18.5. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
18.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso livre>Pregões>Agendados,
para conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar
do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
18.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
18.8. Maiores esclarecimentos serão fornecidos na sede da Justiça Federal no Ceará, situada na
Praça General Murilo Borges, 01, Edifício Raul Barbosa – Seção de Licitações no 8º andar,
Centro – Fortaleza/CE, CEP 60.035-210, de 2ª a 6ª feira, no horário das 09:00 às 17:00 horas, ou
através dos telefones (85) 3521.2716/2725/2625.
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19.0 – DA PUBLICIDADE
19.1. O aviso deste pregão será publicado no Diário Oficial da União, nos termos da Lei nº 10.520/2002
e do Decreto nº 10.024/2019, no Diário Eletrônico e em meio eletrônico – www.jfce.jus.br – onde
também será disponibilizada a íntegra deste instrumento convocatório.
20.0 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. O número do C.N.P.J. da Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará é 05.424.487/0001-53;
20.1.1. As despesas decorrentes da execução deste certame correrão por conta do programa de
trabalho Julgamento de Causa (02.061.0033.4257.0001 - Ptres 168364), plano orçamentário 0010
- ACOES DE INFORMATICA, no elemento de despesa 339030, pré-empenho ND 196, para
atender referida despesa.
20.2. A participação nesta licitação implica em plena aceitação dos termos e condições deste edital e seus
anexos.
20.3. As regras do presente certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, desde
que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
20.4. O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base na legislação vigente.
20.5. A critério da Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará, a presente licitação poderá ser:
a) adiada, por conveniência exclusiva da Administração;
b) revogada ou anulada, no todo ou em parte, nos termos do art. 50 do Decreto nº. 10.024/2019.
20.6. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros suas propostas e lances.
20.7. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
20.8.
Este
edital
estará
disponível
no
site
www.jfce.jus.br
ou
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/ConsultaLicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp.
Demais
informações sobre este certame na Seção de Licitações da JFCE, através dos telefones (85) 3521.2625
(trabalho remoto) /2716/2725 e fax (85) 3521.2633.
20.9. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES A VERIFICAÇÃO
SISTEMÁTICA DAS MENSAGENS E DECISÕES DO PREGOEIRO, LANÇADAS NO
SISTEMA, EM ESPECIAL, PARA DECURSO DE PRAZO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO.
Fortaleza, 25 de agosto de 2021.

FÁBIO CORREIA FORTE
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2021
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Tendo em vista o que institui a Lei n°. 8.666/93 e a Lei n°. 10.520/2002, e o disposto no
Decreto nº. 3.931/2001, com as alterações do Decreto nº. 4.342/2002, e no Decreto nº. 5.450/2005,
vimos requerer que a Justiça Federal - Seção Judiciária do Ceará realize uma contratação do Objeto,
conforme especificações, condições e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Apresentamos a seguir estudos preliminares contendo elementos capazes de propiciar a
avaliação da despesa pela Administração, considerando as discriminações dos materiais que deverão ser
adquiridos, segundo preços praticados no mercado em pesquisa a ser realizada pelo Setor de Compras.

1. DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de Material de Consumo de TIC para esta
Seção Judiciária, conforme constam especificados no ANEXO I deste termo.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A aquisição está prevista no Plano Anual de Contratações do ano de 2021 da JFCE (PAC-2021),
constante no P.A. SEI 0004359-11.202020.4.05.7600.
Os produtos mencionados no ANEXO I do Termo de Referência visa reabastecer o estoque mínimo do
Setor de Almoxarifado no que tange aos materiais de consumo de informática.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente Termo de Referência correrão à
conta dos recursos orçamentários disponibilizados ou a serem provisionados a esta Seção Judiciária,
os quais serão discriminados na respectiva nota de empenho.

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. A CONTRATADA compromete-se, durante a vigência Contratual a:
I – entregar os materiais solicitados de acordo com as exigências estabelecidas pelo Termo de
Referência:
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I.a – terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do dia subsequente da confirmação do recebimento da
Nota de Empenho através de correspondência eletrônica via E-mail pela Contratante;
I.b – manter sempre atualizado o E-mail, fornecido na época de seu cadastramento durante toda a
vigência contratual, para fins de recebimento de Nota de Empenho;
II – providenciar o imediato complemento ou substituir o material que apresentar defeito de fabricação,
de acordo com o estabelecido no "Código de Defesa do Consumidor" ou, ainda, quando acondicionado
de forma indevida, ficar imprestável para o uso;
III – disponibilizar os telefones, correio eletrônico para contato em caso de necessidade, comunicando
à CONTRATANTE quaisquer alterações;
IV – responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
V – respeitar o sistema de segurança da CONTRATANTE e fornecer todas as informações solicitadas
pelo mesmo, devendo ainda, os seus empregados ou prepostos apresentarem-se devidamente
identificados por crachá e/ou uniforme da empresa;
VI – manter durante toda a execução do futuro contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATANTE:
I – receber o material entregue de acordo com as especificações e nos termos do item 7 deste Termo de
Referência;
II – efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste Termo de Referência;
III – comunicar, através de correio eletrônico, eventuais defeitos, garantindo o acesso do pessoal da
CONTRATADA ao local onde se encontra o(s) bem(ns) defeituoso(s), devendo prestar todas as
informações que forem solicitadas em relação aos defeitos apresentados;
IV – não permitir que terceiros não autorizados pela CONTRATADA intervenham nos bens durante o
prazo de garantia.

6. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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6.1. Um servidor do Setor de Almoxarifado será designado responsável pela fiscalização do Contrato,
na forma prevista na Lei nº. 8.666/93, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem na vigência do
contrato.
6.2. O Setor de Almoxarifado comunicará tempestivamente à Direção do Núcleo Financeiro e
Patrimonial - NUFIP as infrações administrativas, civis e penais cometidas pela CONTRATADA
durante a vigência do contrato.
6.3. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.
7. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666/93, o objeto do presente Termo de
Referência será recebido:
a) PROVISORIAMENTE, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações contratadas;
b) DEFINITIVAMENTE, por Servidor do Núcleo de Tecnologia da Informação ou Comissão
instituída através de portaria para verificação e de acordo com as exigências das cláusulas
editalícias, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, após a verificação da qualidade, quantidade e
consequente aceitação do material.
7.2. Se após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos foram entregues em desacordo com
o contratado, ou seja, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação à
CONTRATADA, o prazo decorrido para recebimento definitivo será desconsiderado, iniciando-se
nova contagem tão logo sanada a situação.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Sob nenhum pretexto ou nenhuma forma, a menos que haja concordância da CONTRATANTE,
não poderá a CONTRATADA transferir qualquer responsabilidade sua para outrem.

9. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento
definitivo dos materiais, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada por Servidor do
Setor de Almoxarifado. O valor correspondente será creditado em nome da CONTRATADA, mediante
Ordem Bancária em conta corrente por ela indicada.
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9.2. Os pagamentos deverão ser realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a
permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere aos recolhimentos
tributários.
9.3. Vencendo-se a Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa da
União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
- PGFN, Certidão de Regularidade quanto às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Certificado de Regularidade do FGTS-CRS expedido
pela Caixa Econômica Federal, e a Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, a
CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal/fatura as cópias devidamente atualizadas.
9.4. O NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, responsável pelo acompanhamento
contratual, também poderá verificar a regularidade fiscal do fornecedor através de consulta “on line”
aos órgãos responsáveis, cujo resultado será impresso e juntado aos autos.

10. DAS PENALIDADES
10.1. Nos casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia e ampla
defesa e o contraditório, fica a CONTRATADA sujeita às seguintes sanções, em conformidade com o
disposto na Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s)
ensejar(em):
I – advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
II – multas e suas consequências, no seguintes casos, salvo motivo devidamente justificado da
contratada e acatado pela Administração:
a) multa de até 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item empenhado por dia de atraso na
entrega do objeto contratado, aplicável até o 30º (trigésimo) dia corrido;
b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do item empenhado, devido a não entrega do objeto
conforme as especificações, não eximindo a CONTRATADA da entrega do material nas condições
especificadas neste Termo de Referência;
c) multa de até 10% (dez por cento) em decorrência da não entrega de itens empenhados em prazo
superior a 30 dias do previsto, sobre o valor do referido item, além de cancelamento da respectiva Ata
de Registro Preços e/ou rescisão do respectivo instrumento de contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - 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 o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior;
V - impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
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XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominações legais.
VI – para a aplicação das referidas penalidades serão observadas as disposições previstas na Portaria
923/2011 da JFCE;

11. DA VIGÊNCIA
11.1. Com relação à CONTRATAÇÃO do objeto desse Termo de Referência, sugerimos que sua
validade seja de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.
Fortaleza, 17 de julho de 2021.

Marcos Aurélio Andrade Cavalcante

Assistente Técnico do Setor de Controle de Equipamentos

Adriano Alves Garcia Junior

Supervisor da Seção de Suporte e Manutenção
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2021
ANEXO II - PREÇOS DE REFERÊNCIA
P.A. 890-20.2021

ITEM UNID QTD

DESCRIÇÃO DO BEM

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

1

Unid

200

Conector RJ11 macho – 4 vias - CATMAT 325792

R$
0,52

R$
104,00

2

Rolo

1

Cabo telefônico chato 4 vias – preto – 300 metros CATMAT 337801

R$
254,83

R$
254,83

3

Caixa

5

Cabo de rede CAT 6 - 305 m - CATMAT 396854

R$
922,23

R$
4.611,15

4

Unid

50

Cordão em espiral, com conector RJ9 (4x4)- preto CATMAT 325170

R$
11,72

R$
586,00

5

Rolo

2

Cabo Telefônico CCI - 2 pares – cinza – 100 metros CATMAT 367687

R$
207,34

R$
414,68

R$
403,24

R$
8.064,80

6

Unid

20

HD externo com capacidade de armazenamento de 1Tb,
com interface USB 3.0 compatível com USB 2.0 e garantia
mínima de 12 meses. OBSERVAÇÕES: Devendo constar
na embalagem os dados do fabricante e modelo do produto.

7

Unid

60

Pente de memória 4GB DDR3, 1333 mhz p/desktop CATMAT 399652

R$
205,10

R$
12.306,00

8

Unid

60

Pente de memória 4GB DDR3, 1600 mhz p/desktop CATMAT 439152

R$
197,52

R$
11.851,20

9

Unid

10

Teclado Apple alfanumérico com bateria recarregável, cor
prata. Deve acompanhar cabo de lightning para USB CATMAT 456590

R$
1.462,30

R$
14.623,00

10

Unid

10

Mouse Apple sem fio com bateria recarregável via USB,
cor prata. Deve acompanhar cabo de lightning para USB CATMAT 451823

R$
906,49

R$
9.064,90
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11

12

Unid

Unid

16

Memória M393A2G40EB1‐CRC p/ Lenovo X3550M –
Part Number: M393A2G40EB1‐CRC SAMSUNG
RDIMM
Obs: Memória homologada para o servidor Lenovo
X3550M5

R$
985,79

R$
15.772,64

6

Disco SSD LENOVO 00WG625 p/ Lenovo X3550M5 –
Part Number: 00WG625 LENOVO Obs: Disco
homologado para o servidor Lenovo X3550M5 CATMAT 439348

R$
3.265,00

R$
19.590,00

R$
8.481,52

R$
50.889,12

13

Unid

6

Huawei Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode
Module(1310nm,10km,LC) Part Number: 34060495 Obs:
Transceiver homologado para o Storage OceanStor 5300
V5 Huawei - CATMAT 150812

14

Unid

100

Cabo UTP CAT6A 3 Metros Obs: Deve cumprir os
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC11801 - CATMAT 472692

R$
62,42

R$
6.242,00

15

Unid

50

Cabo UTP CAT6A 6 Metros Obs: Deve cumprir os
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC11801 - CATMAT 472692

R$
79,39

R$
3.969,50

16

Unid

50

Cabo UTP CAT6A 12 Metros Obs: Deve cumprir os
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC11801 - CATMAT 472692

R$
137,85

R$
6.892,50

17

Unid

12

Cordão Óptico Duplex Monomodo 9/125µ LC-SPC/SCSPC 5m - CATMAT 422455

R$
129,04

R$
1.548,48

100

Docking Station com as seguintes características
- Acoplamento por cabo;
- No mínimo 3 portas USB 3.0 (ou superior)
- No mínimo 1 porta HDMI /4k 60Hz display
- No mínimo 1 porta socket Type c
- No mínimo 1 porta RJ45 Gigabit
- Compatível com os sistemas operacionais OS,
Windows 8/10, MacOs e Linux;
-Compatível com laptops que suportem Thunderbolt
3.0 ou DP Alt Mode.

R$
623,95

R$
62.395,00

18

Unid

TOTAL DA DESPESA

R$
229.179,80

Fortaleza, 02 de setembro de 2021.
Herminia Lúcia Santos de Oliveira
Setor de Pesquisa e Certame
Página 35 de 39
PE 16/2021 – JFCE
Material de Consumo de TI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ

SEÇÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2021
ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
À JUSTIÇA FEDERAL DO CEARÁ - JFCE
DADOS DA EMPRESA
Razão Social:
CNPJ (MF)
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Responsável Técnico:
Validade da Proposta: 60 dias

Inscrição Estadual nº.
FAX: ( 85)

Data:

Senhor Pregoeiro,
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 16/2021, cujo objeto
é a aquisição de Material de Consumo de TI para esta Seção Judiciária, conforme especificações do
ANEXO I - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas,
passamos a formular a seguinte proposta:

ITEM UNID QTD

DESCRIÇÃO DO BEM

1

Unid

200

Conector RJ11 macho – 4 vias - CATMAT 325792

2

Rolo

1

Cabo telefônico chato 4 vias – preto – 300 metros CATMAT 337801

3

Caixa

5

Cabo de rede CAT 6 - 305 m - CATMAT 396854

4

Unid

50

Cordão em espiral, com conector RJ9 (4x4)- preto CATMAT 325170

5

Rolo

2

Cabo Telefônico CCI - 2 pares – cinza – 100 metros CATMAT 367687

20

HD externo com capacidade de armazenamento de 1Tb,
com interface USB 3.0 compatível com USB 2.0 e garantia
mínima de 12 meses. OBSERVAÇÕES: Devendo constar
na embalagem os dados do fabricante e modelo do produto.

6

Unid

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL
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7

Unid

60

Pente de memória 4GB DDR3, 1333 mhz p/desktop CATMAT 399652

8

Unid

60

Pente de memória 4GB DDR3, 1600 mhz p/desktop CATMAT 439152

9

Unid

10

Teclado Apple alfanumérico com bateria recarregável, cor
prata. Deve acompanhar cabo de lightning para USB CATMAT 456590

10

Unid

10

Mouse Apple sem fio com bateria recarregável via USB,
cor prata. Deve acompanhar cabo de lightning para USB CATMAT 451823

16

Memória M393A2G40EB1‐CRC p/ Lenovo X3550M –
Part Number: M393A2G40EB1‐CRC SAMSUNG
RDIMM
Obs: Memória homologada para o servidor Lenovo
X3550M5

6

Disco SSD LENOVO 00WG625 p/ Lenovo X3550M5 –
Part Number: 00WG625 LENOVO Obs: Disco
homologado para o servidor Lenovo X3550M5 CATMAT 439348

11

12

Unid

Unid

13

Unid

6

Huawei Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode
Module(1310nm,10km,LC) Part Number: 34060495 Obs:
Transceiver homologado para o Storage OceanStor 5300
V5 Huawei - CATMAT 150812

14

Unid

100

Cabo UTP CAT6A 3 Metros Obs: Deve cumprir os
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC11801 - CATMAT 472692

15

Unid

50

Cabo UTP CAT6A 6 Metros Obs: Deve cumprir os
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC11801 - CATMAT 472692

16

Unid

50

Cabo UTP CAT6A 12 Metros Obs: Deve cumprir os
requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC11801 - CATMAT 472692
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17

18

Unid

Unid

12

Cordão Óptico Duplex Monomodo 9/125µ LC-SPC/SCSPC 5m - CATMAT 422455

100

Docking Station com as seguintes características
- Acoplamento por cabo;
- No mínimo 3 portas USB 3.0 (ou superior)
- No mínimo 1 porta HDMI /4k 60Hz display
- No mínimo 1 porta socket Type c
- No mínimo 1 porta RJ45 Gigabit
- Compatível com os sistemas operacionais OS,
Windows 8/10, MacOs e Linux;
-Compatível com laptops que suportem Thunderbolt
3.0 ou DP Alt Mode.
TOTAL DA DESPESA

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os custos, inclusive aqueles
com o fornecimento de benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes, além das
despesas para abertura e manutenção da conta-depósito vinculada, se for o caso.
2 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os
seus termos.
3 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será
devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Justiça Federal de Primeiro Grau no Ceará, seja qual
for o motivo.
4 - O prazo de validade desta proposta é de ________ (_____________________) dias corridos,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico
nº 16/2021.
5 - Declaro ciência de que o contrato proveniente desta contratação terá vigência do contrato será de 12
(doze) meses.
6 - Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que estudei, comparei
e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, às suas condições, e que obtive da
Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos
solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar.
7 - Declaro que no preço global ofertado estão incluídos todos os benefícios e os custos diretos e
indiretos que forem exigidos para prestação do objeto licitado, assim entendida, não só as despesas
diretas, com a aquisição de materiais e pagamento da mão-de-obra, como também, as despesas indiretas,
dentre elas: transporte de pessoal, alimentação, "know-how", "royalties", despesas financeiras, serviços
de terceiros, aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, veículos e transportes; contribuições
devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos taxas e emolumentos incidentes
sobre a prestação do serviço, agência de despachantes, ou outras despesas, quaisquer que sejam as suas
naturezas.
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8 - Declaro, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em nossos quadros
funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados a esse Tribunal, conforme determinação contida no art. 3º da Resolução
nº 07, de 18 de outubro de 2005, com nova redação dada pela Resolução nº 09 (06/12/2005).
9 - Declaro que não será permitido qualquer espécie de interferência por parte da Contratante, por
intermédio de seus agentes públicos, na gestão de recursos humanos da Contratada, especialmente na
seleção de nossos profissionais afetos à prestação dos respectivos serviços.
10 - Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente n° ____________,
Agência nº _______ , Banco ____________.
11 - Declaro total conhecimento das condições presentes no ambiente onde os produtos serão
entregues.
12 - Declaro que nossa empresa é/não é optante do SIMPLES NACIONAL.
13 - O procurador da empresa, cujo CNPJ é _________________, que assinará o contrato, é o(a) Sr(a)
_________________ , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (identidade), (CPF), (endereço),
(telefones) e (e-mail).
Local, ____ de __________ de ______

___________________________________
Nome da Empresa
Nome do Representante Legal
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