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MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO  BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

(Departamento Técnico e de Produção do Exército / 1946) 

 MINUTA DO  EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nr 11/2013-DEC-SRP 
(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O DEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo administrativo Nr 40 /2013 – DEC 

Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 

Data de abertura da sessão pública: 15 de agosto de 2013. 

Horário: 09:30 horas (horário de Brasília) 

Local: www.comprasnet.gov.br  

 

A UNIÃO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, por intermédio do Ministério 

da Defesa/Comando do Exército/DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

(DEC), Organização Militar do Exército Brasileiro, inscrito no CNPJ nº 07.521.315/0001-23, torna 

público por meio de seus pregoeiros, designados pelo boletim interno Nº 085, de 8 de maio de 2013, 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) O PRESENTE EDITAL E OS ANEXOS PODEM SER OBTIDOS DAS SEGUINTES 

FORMAS: 

 a) POR MEIO DO E-MAIL: cpl@dec.eb.mil.br ou pregoeiro.dec@gmail.com 

 b) DIRETAMENTO NO DEC, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CD-R, CD-RW, 

PEN DRIVE OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA CÓPIA DOS ARQUIVOS; 

 c) POR MEIO DO SITE: www.comprasnet.gov.br  e www.dec.eb.mil.br 

2) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O PRESENTE EDITAL E SEUS A-

NEXOS PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO À SEÇÃO DE LICITAÇÕES (CPL) DO DE-

PARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SITUADO NO QGEX, BLOCO B, 
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que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por  item, 

com o fim de escolher a proposta mais vantajosa e realizar o registro de preços para a aquisição de re-

servatório flexível  de 40.000 litros, estacionário; reservatório flexível de 15.000, estacionário;  reser-

vatório flexível tipo transportável em viatura, para transporte e armazenamento emergencial de água 

potável com capacidade de 4.500 litros; reservatório flexível tipo transportável em viatura, para trans-

porte e armazenamento emergencial de água potável com capacidade de 6.000 litros ; motobomba a 

diesel com partida manual, motor de potência mínima de 5 cv, sucção de no mínimo 2”, recalque de no 

mínimo 2” e com ralo de sucção, dotado de um rotor do tipo semiaberto, altura manométrica mínima 

de 25 mca, sucção mínima de 7 metros, peso bruto máximo de 45 Kg, para utilização em conjunto com 

reservatórios flexíveis de 4.500 e 6.000 litros;  sistema global de posicionamento (GPS) e bússulas pa-

ra uso militar,   para o DEC. O procedimento licitatório obedecerá ao Decreto n.º 5.450, de 31 de maio 

de 2005, que regulamenta a modalidade do Pregão Eletrônico, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

a lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, decreto  nº 6204, de 05 de setembro de 2007,  

decreto 7892, de 23 de janeiro de 2013, a instrução normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010, aplican-

do-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993  e suas alterações, a IG 

12-02  (instruções gerais sobre licitações e contratos no âmbito do comando do exército), demais di-

plomas legais vigentes, bem como as condições estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente pregão eletrônico tem por objetivo a obtenção da proposta mais vantajosa, para a aqui-

sição de reservatório flexível de 40.000 litros, estacionário; reservatório flexível de 15.000, estacioná-

rio; reservatório flexível tipo transportável em viatura, para transporte e armazenamento emergencial 

de água potável com capacidade de 4.500 litros; reservatório flexível tipo transportável em viatura, pa-

ra transporte e armazenamento emergencial de água potável com capacidade de 6.000 litros ; moto-

bomba a diesel com partida manual, motor de potência mínima de 5 cv, sucção de no mínimo 2”, re-

calque de no mínimo 2” e com ralo de sucção, dotado de um rotor do tipo semiaberto, altura manomé-

trica mínima de 25 mca, sucção mínima de 7 metros, peso bruto máximo de 45 Kg, para utilização em 

conjunto com reservatórios flexíveis de 4.500 e 6.000 litros;  sistema global de posicionamento (GPS) 

e bússulas para uso militar, para atender às necessidades do Exército Brasileiro, relativas ao projeto 

PAC ambiental  (operação Hiléia Pátria), ao projeto SISFRON, ao projeto PROTEGER, à operação 

pipa II e ao projeto RECOP,  descritos, quantificados  e  especificados, respectivamente, no anexo I 

(termo de referência) do presente edital. 
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1.2. A licitação será subdividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência (Anexo 

I), item 5.2. 

2. ESCLARECIMENTOS INICIAIS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Margem de preferência 

2.1.1. O objeto deste procedimento licitatório não está abrangido pela margem de preferência de que 

trata o Decreto Nº 7840, de 12 de novembro de 2012, por não está previsto no Anexo II deste Decreto. 

2.2. PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO AS EMPRESAS QUE: 

2.2.1. Atendam às condições deste edital e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório de notas e ofício competente, ou por servidor 

da equipe de apoio do pregão, à vista dos originais; 

2.2.2. Estejam cadastradas no sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF, nos ter-

mos do Decreto 4.485, de 25 de novembro de 2002; 

2.2.3. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar do presente pregão 

deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer unidade cadastradora dos 

órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas;  

2.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 

2.3.1. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concordata ou in-

solvência; 

2.3.2. Empresas em dissolução ou em liquidação; 

2.3.3. Empresas suspensas do direito de licitar e contratar com o DEC; 

2.3.4. Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou distrital ou que estejam impedidas de licitar com a Adminis-

tração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrital, com base no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de 

julho de 2002 ou o Art 28 do Decreto 5450, de 31 de maio de 2005. 

2.3.5. Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

2.3.6. Empresa que possua, entre seus sócios, servidor do DEC; 

2.3.7. Empresas reunidas em consórcio; 

2.3.8. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação; 

e 

2.3.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas as sociedades que te-

nham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnoló-

gicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico 
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em comum. 

2.4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.4.1. No campo “descrição detalhada do objeto ofertado no sistema do comprasnet”, de preenchimen-

to obrigatório do fornecedor, deverá conter o detalhamento completo do objeto ofertado, assim como a 

marca e o fabricante, sob pena de ter a proposta desclassificada. 

2.4.2. A linha de fornecimento do licitante vencedor será consultada no SICAF, ocasião em que será 

verificado se o mesmo está autorizado a comercializar o material, objeto deste edital, caso haja alguma 

dúvida será realizado consulta ao cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ) e, solicitado ainda o 

contrato social da empresa registrado na junta comercial do respectivo Estado da Federação. Em caso 

do licitante não estiver autorizado a comercializar o produto objeto deste certame, terá sua proposta 

recusada. 

2.4.3. À Administração poderá realizar diligências em qualquer fase da licitação, de acordo com o § 3º 

do art. 43, da Lei 8.666/93; 

2.4.4. A empresa vencedora não poderá subcontratar o todo ou parte do objeto deste certame. 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1. UNIDADE GERENCIADORA – Departamento de Engenharia e Construção - UASG 160067 

3.2. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

3.2.1. Não houve órgãos participantes. 

3.3.  Em caso de admissão de participação pelo órgão gerenciador, os órgãos não participantes poderão 

aderir à ata de registro de preços, adquirindo até o quíntuplo do quantitativo licitado de cada ítem, 

computadas todas as adesões, conforme o disposto no § 4º do Art 22, da Portaria 7892, de 23 de janei-

ro de 2013, a seguir: 

3.2.1. Reservatório flexível para agua de 40.000 litros estacionário, 300 (trezentas) unidades; 

3.2.2. Reservatório flexível para agua de 15.000 litros estacionário, 300 (trezentas) unidades; 

3.2.3. Reservatório flexível para agua, tipo transportável em viatura de 4.500 litros, 300 (trezentas) u-

nidades; 

3.2.4. Reservatório flexível para agua, tipo transportável em viatura de 6.000 litros, 300 (trezentas) u-

nidades; 

3.2.5. Motobomba a diesel, motor de potência mínima 5,0 CV, 600 (seiscentas) unidades; 

3.2.6. Sistema global de posicionamento (GPS), 750 (setecentos e cinquenta) unidades; 

3.2.7. Bússolas para uso militar, 7500 (sete mil e quinhentas) unidades. 

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS 

4.1. Pelo órgão Gerenciador:  



 

 

[Edital de Pregão Eletrônico (SRP) Nº 11/2013 – DEC] Página 5 

 

4.1.1. Reservatório flexível para agua de 40.000 litros estacionário, 60 (sessenta) unidades; 

4.1.2. Reservatório flexível para agua de 15.000 litros estacionário, 60 (sessenta) unidades; 

4.1.3. Reservatório flexível para agua, tipo transportável em viatura de 4.500 litros, 60 (sessenta) uni-

dades; 

4.1.4. Reservatório flexível para agua, tipo transportável em viatura de 6.000 litros, 60 (sessenta) uni-

dades; 

4.1.5. Motobomba a diesel, motor de potência mínima 5,0 CV, 120 (cento e vinte) unidades; 

4.1.6. Sistema global de posicionamento (GPS), 150 (cento e cinquenta) unidades; 

4.1.7. Bússulas para uso militar, 1500 (mil e quinhentas) unidades. 

4.2. Pelos órgãos não participantes: não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo do órgão geren-

ciador e dos órgãos participantes 

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intrans-

ferível, para acesso ao sistema eletrônico. (§ 1º, Art. 3º do Decreto 5.450/2005, no site: 

http://www.comprasnet.gov.br  

5.2. O credenciamento junto ao órgão provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante 

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

rentes ao pregão eletrônico (§ 6º, do Art. 3º, do Decreto 5.450/2005). 

5.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao 

Departamento de Engenharia e Construção – DEC, promotor da licitação quaisquer responsabilidades 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, do Art.3º, do 

Decreto 5.450/2005). 

5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico http://www.comprasnet.gov.br, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. (inc III, do Art. 13, do Decreto 5.450/2005). 

5.5. O licitante deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pre-

gão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quais-

quer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (inc IV, Art. 13, do Decreto 5.450/2005). 

5.6. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subse-

qüente encaminhamento da proposta de preços, das 09:30 horas do dia 05 de agosto  de 2013  às 

09:30:  horas do dia 15 de agosto de 2013, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. (§ 1°, Art. 

21, do decreto 5.450/2005). 
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5.7. Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 

sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edi-

tal. 

5.8. A proposta de preço vencedora contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto o-

fertado deverá ser enviada em formulário específico, de acordo com anexo II, bem como os de-

mais documentos previstos para habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas seguintes ao encer-

ramento da fase de lances, pelos seguintes meios: digitalizado e assinado através do e-mail pre-

goeiro.dec@gmail.com e  cpl@dec.eb.mil.br .  Devido a restrições no provedor de internet para o 

e-mail cpl@dec.eb.mil.br  (o(s) arquivo(s) não poderão ser superiores a 3(três) mega bytes, ou se 

preferir a critério do licitante via fax (061) 3415-5091,  e quando solicitado pelo pregoeiro em ca-

so de negociação de preços, e após a homologação do certame os documentos originais ou cópias, 

autenticadas por cartório competente, sendo apresentados no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a ho-

mologação do certame. 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. As propostas de preços deverão ser enviadas por meio do sistema eletrônico, no dia e hora 

determinados neste edital, contendo: 

6.1.1. A descrição detalhada do objeto ofertado, obrigatoriamente de acordo com as especi-

ficações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

6.1.2. Todas as despesas, frete, tributos, diárias, hospedagens, passagens, horas extraordinárias, custos 

administrativos, custos de equipamentos, softwares, treinamento e demais encargos de qualquer nature-

za, incidentes sobre o objeto desta licitação, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 

6.1.3. O preço unitário e total do item, expresso em R$ (reais), com duas casas decimais, sendo 

que, em caso de divergência entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários; 

6.1.4. O valor (numérico e por extenso) do preço global do lote a que o licitante estiver concorrendo, 

em valor líquido, em moeda nacional corrente, com aproximação de até duas casas decimais, englo-

bando todas as despesas indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto da licitação, tanto em 

algarismos como por extenso, sendo que, em caso de divergência entre os valores expressos em alga-

rismos e por extenso, prevalecerão os por extenso; 

6.1.5. O nome do banco, agência, localidade e o número da conta corrente do licitante, para a qual de-

verá ser emitida a ordem bancária, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

6.1.6. Manuais e catálogos, contendo as especificações do produto ofertado, se os manuais e catálagos 

estiverem em lingua estrangeiras os mesmos deverão ser apresentados também na língua portuguesa. 

6.1.7. Manual de garantia que se estiver em lingua estrangeira, deverá ser apresentado também na lin-
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gua Portuguesa; 

6.1.8. Manual de manutenção e operação, na língua portuguesa, destacando o modelo, para uma 

avaliação da operabilidade e funcionalidade do equipamento ofertado, devendo constar os tempos ne-

cessários para as paradas e para a manutenção; 

6.1.9. Lista das peças a serem trocadas, frente ao tempo de durabilidade, segundo os manuais de ma-

nutenção e operação; 

6.1.10. Informação sobre a procedência do produto ofertado; e 

6.1.11. Relação das empresas que são assistente técnico em todo Brasil, citando o endereço com-

pleto e nome para contato; 

6.1.12. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com o presente for-

necimento, incluindo aquelas relativas a treinamento. 

6.1.13. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pú-

blica estabelecida neste edital. 

6.1.14. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os 

licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

6.1.15. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das con-

dições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

6.1.16. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus 

anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis. 

6.1.17. Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inser-

ções às propostas de anexos ou dados não exigidos neste Edital, tais como: "condições gerais", "cláu-

sulas contratuais", etc. 

6.1.18. O fornecedor que não encaminhar os documentos conforme item 5.9 estará desclassificado. 

7. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta às 09:30h do dia 15 de agosto de 2013. (ho-

rário de Brasília-DF).  

8. DACLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. Da Classificação Das Propostas: 

8.1.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 

8.1.3. O pregoeiro poderá requisitar a participação da unidade requisitante ou de unidade especia-

lizada, para fins de análise das propostas. 
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8.1.4. A desclassificação de proposta será registrada pelo pregoeiro no sistema, juntamente com a 

fundamentação da desclassificação. 

8.1.5. São motivos de desclassificação de proposta, dentre outras: 

8.1.5.1.oferta de preço de valor zero ou irrisório; 

8.1.5.2.apresentação de oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes ou de qualquer 

outra natureza não prevista neste edital ou na lei; 

8.1.5.3.ausência ou insuficiência de informações sobre os bens ofertados (detalhamento completo 

do objeto ofertado, inclusive marca e fabricante), não permitindo a verificação do atendimento às 

especificações exigidas; 

8.1.5.4.oferta de bens que não atendam às especificações mínimas exigidas e presença de qualquer 

elemento que possa identificar o licitante. 

8.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, por serem as mesmas mais vantajosas para a Administração, median-

te mensagens via chat que será registrada na ata 3eletrônica e para  conhecimento de todos os participan-

tes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.3. O pregoeiro poderá, no curso da sessão pública do pregão eletrônico, solicitar informações 

aos licitantes acerca de suas propostas/documentações, utilizando a ferramenta de conversação dis-

ponível no sistema. 

8.4. Da Formulação dos Lances 

8.4.1. As propostas classificadas pelo pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, 

para fins de participação da fase de lances. 

8.4.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

8.4.3. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário 

de registro e valor. 

8.4.4. Os licitantes darão lances sucessivos, observados o horário  e as regras de aceitação dos mes-

mos. 

8.4.5. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteri-

ormente registrado no sistema. 

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

registrado em primeiro lugar. 
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8.4.7. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do 

lance. 

8.4.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada pelo pregoeiro mediante aviso de fechamento  

de  tempo de iminência que poderá ser de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos; findo este prazo o sistema 

entrará automaticamente no enceramento aleatório.  

8.4.9. Durante a fase de lances o pregoeiro poderá excluir lance(s) cujo valor considere manifestada-

mente inexequível e, em caso de discondância do licitante que teve o lance excluido, o mesmo deverá 

reenviar o lance novamente, sendo o licitante alertado pelo sistema que seu lance foi excluido e caso 

não concorde reenvie novamente. 

8.5. Da Desconexão do Pregoeiro 

8.5.1. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e se o sistema eletrôni-

co permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

8.5.2. No caso de a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 

Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 

aos participantes pela opção  incluir Impugnações, Esclarecimentos e Avisos no Menu do sistema do 

comprasnet no opção “AVISO”, onde será informado o dia e hora  que será reiniciada a etapa de lan-

ces se não tiver sido concluída e, caso a mesma tenha sido concluida o prosseguimento do certame. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

9.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas de preços e poderá encaminhar, pelo sistema ele-

trônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, com o objetivo de 

obter preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.  

9.2. Após a sessão de lances, analisando a aceitabilidade ou não, o pregoeiro anunciará o licitante ven-

cedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, 

após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. 

9.3. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigên-

cias de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceita-

bilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apu-

ração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Ocorrendo a situação a que se refere o item ante-

rior o pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.4. No caso da primeira colocada ser  ME/EPP o pregoeiro deverá consultar o Portal da Transparência 

para verificar o porte da empresa, analisando as ordens bancárias recebidas no ano anterior. 
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10. DAS MICROEMPRESAS E EPP 

10.1. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa – ME ou 

empresa de pequeno porte – EPP, será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Comple-

mentar n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204/2007. 

10.2. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte (art. 44, da Lei Complementar n° 123/2006). 

10.3. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 44 §§ 1°, 2° e art. 45, § 2°, da Lei 

Complementar n° 123/2006). 

10.4. Na hipótese da ocorrência de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. (art. 45 § 3°, da Lei Complementar n° 

123/2006). 

10.5. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, 

na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes rema-

nescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito. 

10.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pe-

queno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio ele-

trônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta fi-

nal do desempate. 

10.7. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo 

Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006. 

10.8. na hipótese da não-contratação nos termos previstos nesta condição, o objeto será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

10.9. o disposto nesta condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apre-

sentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

10.10. o Pregoeiro solicitará documentos que comprovem o enquadramento da licitante na categoria de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com o anexo VI. 

11. DA HABILITAÇÃO 
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11.1. A Habilitação das licitantes será verificada “On-Line”, no sistema de cadastro unificado de for-

necedores – SICAF, em caso de não cadastramento as licitantes deverão apresentar certidões de regu-

laridade fiscal junto às Receitas Federal, Estadual e Municipal, bem como INSS e  FGTS , após o e-

xame da aceitabilidade da proposta, devendo, ainda, a licitante apresentar: 

11.1.2. Declaração de Fatos Impeditivos, conforme regulamentação constante da IN nº. 02-SLTI, de 11 

Out 10, nos termos do modelo constante do anexo V deste edital, assinada por sócio, dirigente, pro-

prietário ou procurador da licitante, com o número da identidade do declarante; 

11.1.3. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de idade, 

Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, nos termos do modelo constante do anexo IV deste edital; 

11.1.4. Atestado de boa e regular execução do objeto (capacidade técnica), que deverá ser fornecido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, em que conste que a licitante tenha fornecido, o obje-

to pertinente  da presente licitação, nos termos do modelo constante do anexo III deste edital; 

11.1.5. Declaração de elaboração independente da proposta, nos termos do modelo constante do anexo 

VIII deste edital. 

11.1.6. Declaração para ME/EPP, nos termos do modelo constante do anexo VI deste edital. 

11.1.7. Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT (Lei 12.440, de 07 Jul 11), com data da aber-

tura do certame e com validade até o término da vigência, sem prejuízo de conduta posterior; 

11.2. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos índices de liquidez geral (LG), solvên-

cia geral (SG) e liquidez corrente (LC), maior que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abai-

xo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no ca-

so 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 

11.3. Em hipótese alguma será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que 

não tiverem sido entregues na sessão própria, de modo que a falta de quaisquer documentos implicará 

a inabilitação da licitante. 

11.4.  A administração consultará ainda o CADIN, o portal da transparência/CEIS e o portal do CNJ. 
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12. DISPOSIÇOES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

12.3.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou em cópia 

autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópias sim-

ples, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo pregoeiro e sua equipe de apoio. 

13. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMEN-

TOS 

13.1. Qualquer pessoa poderá solicitar impugnação do ato convocatório deste pregão, até 02 (dois) dias 

úteis antes do término da data fixada para recebimento das propostas.   Decairá do direito de impugnar 

os termos deste edital, perante a administração, os licitantes que não o fizerem até o prazo estipulado. 

13.2. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos do ato convocatório deste pregão, até 03 (três) 

dias úteis antes do término da data fixada para entrega das propostas, decaindo do direito perante a 

administração, os licitantes que não o fizerem até o prazo estipulado. 

13.3. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

13.4. Aceita à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Os recursos serão dirigidos ao pregoeiro e realizados exclusivamente no âmbito do sistema 

eletrônico, em formulários próprios. O licitante deverá atentar-se à abertura do prazo para in-

tenção de recursos que será de no mínimo 30 (trinta) minutos, comandado no sistema pelo pre-

goeiro. Não serão considerados recursos interpostos após o fechamento do prazo. 

14.2. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

14.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-

mento. 

14.4. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados, na seção de licitações do DEC, 

situada no QGEx, Bloco “B”, 3º Piso, SMU – BRASÍLIA-DF. 

15. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1. O recebimento dos materiais far-se-á da seguinte forma: 

15.1.1. provisoriamente, quantitativamente, para posterior comprovação da conformidade do bem com 

as especificações constantes do anexo I (termo de referência) deste edital; 

15.1.2. definitivamente, pela comissão de recebimento e exame, a ser designada pela fiscalização, após 

comprovação da compatibilidade do bem com as especificações constantes do anexo I (termo de refe-

rência) do edital e o seu funcionamento, após a instalação; 
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15.1.3. rejeitado, quando os materiais estiverem em desacordo com o estabelecido no anexo I (termo 

de referência) do edital ou se os materiais apresentarem falhas de funcionamento e de uso. 

16. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO 

16.1. O prazo de entrega dos materiais não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, a 

contar da assinatura do contrato de fornecimento. 

16.2. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 01:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 01 

Quantidade Prazo 

01 
1º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

20  

Unidades 

120 

Dias 

02 
7º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: CABANGA     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
8º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

10  

Unidades 

120 

Dias 

04 
9º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

05 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

10  

Unidades 

120 

Dias 
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16.3. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 02:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 02 

Quantidade Prazo 

01 
1º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

20  

Unidades 

120 

Dias 

02 
7º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: CABANGA     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
8º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

10  

Unidades 

120 

Dias 

04 
9º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

05 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

10  

Unidades 

120 

Dias 

 

16.4. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 03:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 03 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  

15  

Unidades 

120 

Dias 



 

 

[Edital de Pregão Eletrônico (SRP) Nº 11/2013 – DEC] Página 15 

 

Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

30  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

15  

Unidades 

120 

Dias 

 

16.5. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 04:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 04 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

25  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

25  

Unidades 

120 

Dias 
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16.6. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 05:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 05 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

40  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

40  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

40  

Unidades 

120 

Dias 

  

16.7. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 06:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 06 

Quantidade Prazo 

01 1º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

60  

Unidades 

120 

Dias 

02 7º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: Cabanga     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

30  

Unidades 

120 

Dias 

03 9º Depósito de Suprimentos 
Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 

30  

Unidades 

120 

Dias 
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219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

04 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

30  

Unidades 

120 

Dias 

  

16.8. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 07:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 07 

Quantidade Prazo 

01 1º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

600  

Unidades 

120 

Dias 

02 7º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: Cabanga     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

300  

Unidades 

120 

Dias 

03 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

300  

Unidades 

120 

Dias 

04 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

300 

Unidades 

120 

Dias 

   

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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17.1. Conforme estabelece o § 2º do  Art 7º do Dec 7892, de 23 de janeiro de 2013, a dotação orça-

mentária somente será exigida para formalização do contrato  ou outro instrumento hábil. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta dias) dias corridos, contados da data da atestação, 

após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, observada a aceitabilidade do objeto licitado, devidamente ates-

tada pelo setor competente. 

18.2. A liberação do pagamento ficará condicionada à consulta prévia ao SICAF (via On-Line), no 

portal do TST quanto a certidão negativa de dívidas trabalhistas, no portal do CNJ quanto a condena-

ção por improbidade administrativa, ao CADIN e ao portal do CEIS, devendo a contratada estar com 

toda a  sua documentação obrigatória válida. 

18.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão os 

mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo o DEC por quais-

quer encargos resultantes de atrasos nos pagamentos correspondentes. 

18.4. A  nota fiscal deverá conter as mesmas especificações da nota de empenho emitido pelo contra-

tante. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

19.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da pro-

posta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de re-

gistro de preços; 

19.1.2. não aceitar/retirar a nota de empenho; 

19.1.3. não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;; 

19.1.4. deixar de entregar documentação exigida neste contrato; 

19.1.5. apresentar documentação falsa; 

19.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.7. não mantiver a proposta; 

19.1.8. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.9. comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.10. fizer declaração falsa; e 

19.1.11. cometer fraude fiscal. 

19.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior, 

além das hipóteses previstas no Termo de Referência (Anexo I), na minuta da Ata de Registro de Pre-
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ços (Anexo VII) e na minuta do Termo de Contrato (Anexo XIV), ficará sujeito, sem prejuízo da res-

ponsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

do licitante; e 

19.2.2. impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 

de até cinco anos; 

19.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da con-

duta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

19.7. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso e 

quaisquer outras irregularidades não justificadas, a unidade fiscalizadora informará a gravidade da in-

fração, sugerindo a aplicação ao contratado, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, das 

seguintes penalidades: 

19.7.1 - Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor do item empenhado, por dia de atraso na 

sua entrega. Após o prazo de 15 (quinze) dias de atraso, sem motivo justificado, o contrato poderá, a 

critério do contratante, ser rescindido, e será aplicada cumulativamente a multa rescisória; 

19.7.2 - Multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor total empenhado, a que ficará obrigado o 

contratado pela inexecução total ou parcial da obrigação, conforme teor do inciso II do art. 87 da Lei 

n.º 8.666/93, além da anulação do saldo de empenho. 

19.7.3 - Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total empenhado por fato que 

importe inexecução não relacionada a descumprimento de prazos ou que não enseje rescisão da contra-

tação 

19.7.4. Se o adjudicatário recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, injustificadamente, ou não 

apresentar situação regular de habilitação, serão convocados os licitantes remanescentes para celebrá-

lo, observada a ordem de classificação na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais, garantido o direito do contraditório e da ampla defesa. 

19.7.5 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do total da empresa vencedora que recusar-se a assi-

nar a Ata de Registro de Preços, injustificadamente. 
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20. DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 

20.1. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas even-

tuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da lei nº 8.666, de 1993. 

20.1.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da lei nº 8.666, de 1993. 

21.2. O Fornecedor será convocado para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebi-

mento da convocação, assinar a ata de registro de preços.  A recusa injustificada em assinar a ata, po-

derá dar ensejo as penalidades do nº 19 deste Edital. 

21.3. O prazo para assinatura da ata de registro de preços poderá ser prorrogado por igual período, 

desde que solicitado por escrito e mediante motivo justificado e aceito pela Administração. 

21.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, 

ensejerá a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas neste instrumento convocatório, ficando 

garantido o contraditório e a ampla defesa. 

21.5. A ata de registro de preços deverá ser assinada pelo(s) representante(s) legal(proprietário, prepos-

to, gerente, sócio, etc..) da(s) empresa(s) vencedora(s) (classificada(s) em primeiro lugar). 

21.6. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços e con-

dições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

21.7. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, 

após cumpridos os requisitos de publicidade. 

21.8. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por in-

termédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra 

ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 

21.9. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a reali-

zação de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor regis-

trado em igualdade de condições. 

21.10. Fica vedada a transferência ou cessão da ata de registro de preços. 

21. DA ASSINATURA DA ATA E DA CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES REGIS-

TRADOS 

21.1. Homologado o resultado da licitação os fornecedores classificados, observado o disposto no Art 

11, do Dec nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, serão convocados para assinar a ata de registro de pre-

ços, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.  e condiçoes es-

tabelecidos neste instrumento convocatório.  
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21.2.. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes con-

dições: 

a)  será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame; 

b)  o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no portal de compras do governo 

federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;  

c)  a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações; 

d)  o registro a que se refere o Nº 21.2 tem por objetivo a formação de cadastro reserva, no caso de ex-

clusão do primeiro colocado da ata, nas seguintes hipóteses: 

1) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

2) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, 

sem justificativa aceitável; 

3) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

4) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art 87 da Lei 8666/93 ou no Art 7º da Lei 

Nr 10.520/02; 

5) ocorrer fato superveniente, decorrente de caso foutuito ou força maior, que prejudique o cumpri-

mento da ata, devidamente comprovados e justificados nos seguintes casos: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor. 

21.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos Nº 1; 2 e 4 da letra “d” do item 21.2, se-

rá formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa  

21.4. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

21.5. os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e 

21.6. os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor 

igual ao do licitante mais bem classificado. 

21.7. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o Nº 21.5, serão classificados segundo a 

ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

21.8. Após a homologação do certame os licitantes  classificados interessados em “IGUALAR” ao 

preço do licitante primeiro colocado, deverão manifestar-se  dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis con-

tados a partir do primeiro  dia útil imediatamente  após a homologação do certame, através dos e-mail 

cpl@dec.eb.mil.br ou pregoeiro.dec@gmail.com , sua concordância em igualar ao preço do licitante 
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vencedor (primeiro colocado), para que sejam incluidos na ata de registro de preços dentro da ordem 

de classificação do certame como cadastro reserva. 

21.9. Decorridos o prazo concedido no item anterior e não havendo manifestação por parte do(s) lici-

tante(es), à administração entenderá como a não concordância do mesmo em igualar ao preço do pri-

meiro colocado. 

21.10. 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 na 

ordem de classificação. 

22. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES 

NÃO PARTICIPANTES 

22.1. 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 órgão gerenciador. 

22.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a pos-

sibilidade de adesão. 

22.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela es-

tabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudi-

que as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 

participantes. 

22.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por ór-

gão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

22.5. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalida-

de, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão ge-

renciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

22.5.1. O quantitativo máximo a adquirir para os órgãos não participantes será de acordo com o previs-

to nos itens 3.2.1 a 3.2.7 deste edital, computadas todas as adesões. 

22.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contra-

tação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para 

aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 
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22.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

22.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornece-

dor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditó-

rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 

suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

22.9. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro 

de preços da Administração Pública Federal. 

23. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

23.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços prati-

cados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão ge-

renciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alí-

nea "d" do inciso II do caput do Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

23.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superve-

niente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valo-

res praticados pelo mercado. 

23.3. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão 

liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

23.4. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mer-

cado observará a classificação original. 

23.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

23.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

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

 23.6. 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. 

23.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

23.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

23.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela adminis-

tração, sem justificativa aceitável; 
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 23.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles pratica-

dos no mercado; ou 

23.7.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da lei nº 8.666, de 1993, ou no 

Art. 7º da lei nº 10.520/2002. 

23.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos nº 23.7.1.; 23.7.2. e 23.7.3 será formali-

zado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

23.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justifica-

dos: 

23.9.1. Por razão de interesse público; ou 

23.9.2. A pedido do fornecedor. 

24. DAS OBRIGAÇÕES 

24.1. DA CONTRATADA 

24.1.1. Executar o objeto, nas condições de sua proposta e de acordo com as especificações constantes 

do edital que deu origem ao presente instrumento. O serviço objeto desta licitação será recebido obe-

decida a adequação e as características técnicas exigidas no termo de referência do edital; 

24.1.2. Indenizar às suas expensas, quaisquer danos causados a terceiros em decorrência do cumpri-

mento da ata de registro de preços; 

24.1.3. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, tributários e 

quaisquer outros resultantes da execução do contrato, os quais já estão incluídos no custo total, ficando 

a contratante isenta do pagamento de quaisquer obrigações decorrentes da execução deste instrumento 

contratual; 

24.1.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, que serão confirmadas pela con-

tratante por meio de consulta “on line” no SICAF. 

24.1.5. O Inadiplemento ao subitem 24.1.4, ensejerá a rescisão do contrato e a execução da garantia 

para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Adm, além das penalidades já previstas em 

lei. 

24.2. DA CONTRATANTE 

24.2.1. Efetuar o pagamento do objeto deste contrato nas condições estabelecidas por este instrumento 

e no  edital de licitação anexo a este instrumento, após a conferência realizada pelo fiscal administrati-

vo do DEC e realizar a retenção dos tributos, em conformidade com a legislação pertinente.   

24.2.2. Efetuas as requisições, de conformidade com a discriminação constante deste edital. 
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24.2.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao fornecimento dos produtos solicitados. 

24.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vence-

dora com relação ao objeto desta licitação. 

24.2.5. Fiscalizar e acompanhar a execução e entrega do objeto desta licitação. 

24.2.6. Comunicar à licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, 

diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.  

25. DA GARANTIA CONTRATUAL 

25.1. Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a terceiros e 

multas que venham a serem aplicadas, conforme disposto no art 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a adjudi-

catária deverá apresentar até 5 (cinco)  dias úteis após a  assinatura do instrumento contratual,  a garan-

tia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato sob pena de 

rescisão contratual sem prejuízo das multas previstas, dentre as seguintes modalidades: 

a. seguro garantia, 

b. fiança bancária, 

c. caução em dinheiro ou título da dívida pública. 

25.2. O depósito de garantia de execução contratual deverá obedecer ao seguinte: 

a. Caução em dinheiro deverá ser depositada na caixa econômica federal; 

b. A garantia apresentada deverá ter prazo de validade que abranja todo o prazo de execução do 

contrato.   

25.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive de multas 

aplicadas, a Adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis contados da data em que for notificada pela DEC. 

25.4. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência do contrato, a contratada deverá apresentar 

prorrogação do prazo de validade da garantia e/ou complementação da mesma, para o caso de utiliza-

ção de fiança bancária ou seguro garantia. 

25.5. A contratada deverá apresentar a garantia contratual no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis a-

pós a assinatura do contrato, sob pena de aplicaçao das multas prevista,  rescisão contratual e instaura-

ção de processo administrativo. 

25.6. A garantia de execução contratual será liberada e restituída pela entidade de licitação após o tér-

mino da sua vigência. 
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26. GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

-26.1. A contratada deverá prestar assistência técnica de modo a garantir o desempenho satisfatório e a 

segurança operacional do material fornecido, por pessoal habilitado, sempre que necessário, durante 

todo o período da garantia de 12 meses. 

27. CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO 

-27.1. A contratada obriga-se a assegurar continuidade de fornecimento de peças, sobressalentes ou 

componentes, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.  Caso seja cessada a produ-

ção ou importação do produto, a oferta deverá ser mantida por um período mínimo de 5(cinco) anos. 

 

28. DA CONTRATAÇÃO 

28.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por instrumento específico 

escrito de contrato, que ocorrerá após a homologação, sendo o adjudicatário convocado para assinar o 

contrato e terá o prazo de cinco dias úteis para fazê-lo. 

28.2. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços será definida observan-

do-se o disposto no § 1º do Art 65 da lei Nº 8666/93. 

28.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observados o 

disposto no Art 65 da lei 8666/93. 

28.4. O contrato decorrente do sistema de registro de preços deverá ser assinado no prazo de validade 

da ata de registro de preços. 

29. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

29.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 

as normas vigentes, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

29.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da admi-

nistração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assistí-lo e subsidiá-lo de 

informaçoes pertinentes a essa atribuição. 

29.3. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularizaão das faltas ou defeitos 

observados; 

29.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser soli-

citadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

29.5. O contratado deverá manter preposto, aceito pela administração, no local do serviço, para re-

presentá-lo na execução do contrato. 
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30. DO FORO 

- As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente 

serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do 

Distrito Federal. 

31. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

31.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse do DEC, em decorrência de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegali-

dade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que os licitantes tenham direitos a qualquer 

indenização, obedecendo ao disposto no Art. 18, do decreto 3.555/2000. 

31.2.Qualquer modificação no presente edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou otexto 

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a altera-

ção não afetar a formulação da proposta. 

31.3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documen-

tos apresentados em qualquer fase da licitação. 

31.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

31.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais, desta 

administração. 

31.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitan-

te, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua pro-

posta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

31.7. As normas que regem este pregão serão usadas em favor da ampliação da disputa entre os inte-

ressados, sem comprometimento do interesse da administração, a finalidade e a segurança da contrata-

ção. 

31.8. Por se tratar de um sistema de registro de preços à administração fica desobrigada a contratar to-

do ou em parte o objeto desta licitação. 

31.9. INTEGRAM ESTE EDITAL OS SEGUINTE ANEXOS: 

ANEXO I – Termo de referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta de preços; 

ANEXO III – Modelo de atestado de boa e regular execução do objeto (Capacidade Técnica); 

ANEXO IV – Modelo de declaração de trabalho de empregados em condições excepcionais e de me-

nor (Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,); 
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ANEXO V – Modelo de declaração de fatos impeditivos; 

ANEXO VI – Modelo de declaração para micro empresa e empresa de pequeno porte; 

ANEXO VII – Modelo da minuta da ata de registro de preços; e 

ANEXO VIII – Modelo de declaração de elaboração independente da proposta. 

ANEXO  IX – Minuta do contrato 

 

Brasília-DF, 21 de maio de 2013. 

 

                                              ___________________________________ 
ROBSON COCINO DA COSTA - Cel   

Ordenador de Despesas do DEC 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
(Departamento Técnico e de Produção do Exército/1946) 
DEPARTAMENTO REAL CORPO DE ENGENHEIROS 

 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente pregão eletrônico a obtenção da proposta mais vantajosa, com a finalidade 

de se proceder ao registro de preços, para aquisição de reservatório flexível de 40.000 litros, estacioná-

rio; reservatório flexível de 15.000, estacionário; reservatório flexível tipo transportável em viatura, 

para transporte e armazenamento emergencial de água potável com capacidade de 4.500 litros; reserva-

tório flexível tipo transportável em viatura, para transporte e armazenamento emergencial de água po-

tável com capacidade de 6.000 litros ; motobomba a diesel com partida manual, motor de potência mí-

nima de 5 cv, sucção de no mínimo 2”, recalque de no mínimo 2” e com ralo de sucção, dotado de um 

rotor do tipo semiaberto, altura manométrica mínima de 25 mca, sucção mínima de 7 metros, peso bru-

to máximo de 45 Kg, para utilização em conjunto com reservatórios flexíveis de 4.500 e 6.000 litros;  

sistema global de posicionamento (GPS) e bússulas para uso militar, para atender às necessidades do 

Exército Brasileiro, relativas ao Projeto PAC ambiental (operação Hiléia Pátria), ao projeto SISFRON, 

ao projeto PROTEGER, à operação pipa II e ao projeto RECOP,  descritos, quantificados e especifica-

dos, respectivamente, abaixo. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Justificativa da aquisição 

A presente aquisição visa atender ás necessidades do Exército Brasileiro, relativas ao material Classe 

VI que serão empregados nos Projetos SISFRON, PROTEGER, PAC ambiental (operação Hiléia Pá-

tria), ao projeto RECOP e à operação pipa II. 

2.2. Justificativa da adoção do Sistema de Registro de Preços 
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2.2.1. A aquisição poderá ser de forma parcelada, em consonância com o inciso II do art. 3º do Decreto 

Nº 7892, de 23 de janeiro de 2013; e 

2.2.2. A aquisição visa atender a diversos projetos gerenciados pelo Exército Brasileiro, em consonân-

cia com o inciso III do art. 3º do Decreto Nº 7892, de 23 de janeiro de 2013.   

3. FUNDAMENTO LEGAL 

O fundamento legal encontra-se na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, no decreto 5450, de 31 de 

maio de 2005, utilizando subsidiariamente as cominações legais da lei n. 8.666/93 e suas alterações. 

A utilização do sistema de registro de preços tem fundamento, em virtude que as compras poderão ser 

realizadas parceladamente, conforme preceitua o  inciso II do Art 3º do decreto 7892/13, bem como 

atender a diversos projetos gerenciados pelo Exército Brasileiro, em consonância com o inciso III do 

art. 3º do Decreto Nº 7892, de 23 de janeiro de 2013.    

4. DA FORMA DE COTAÇÃO 

Para efeito de cotação, será levado em conta o MENOR PREÇO POR ITEM. 

5. MATERIAL: 

5.1. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 

5.1.1.  Os itens do nº 5.2 abaixo poderão ser adquiridos parceladamente dentro da vigência de validade 

da Ata de Registro de Preços, ficando a administração desobrigada de contratar todo o material homo-

logado. 

5.2. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SIMPLIFICADA DOS EQUIPAMENTOS  

Item Descrição do Material Und Quant. 

Valor Unit 

máximo que 

à  Adm pode 

pagar 

Valor Total do 

Item 

1 
RESERVATÓRIO FLEXÍVEL DE 

40.000,00 LITROS, ESTACIONÁRIO. 
Und 60   

2 
RESERVATÓRIO FLEXÍVEL DE 

15.000,00 LITROS, ESTACIONÁRIO. 
Und 60   

3 

RESERVATÓRIO FLEXÍVEL, TIPO 

TRANSPORTÁVEL EM VIATURA, 

PARA TRANSPORTE E ARMAZENA-

MENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA 

POTÁVEL E COM CAPACIDADE DE 

Und 60   
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4.500,00 LITROS . 

4 

RESERVATÓRIO FLEXÍVEL, TIPO 

TRANSPORTÁVEL EM VIATURA, 

PARA TRANSPORTE E ARMAZENA-

MENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA 

POTÁVEL E COM CAPACIDADE DE 

6.000,00 LITROS . 

Und 60   

5 

MOTOBOMBA A DIESEL, COM PAR-

TIDA MANUAL, MOTOR DE POTÊN-

CIA MÍNIMA 5,0 CV, SUCÇÃO DE NO 

MÍNIMO 2”, RECALQUE DE NO MÍ-

NIMO 2” E COM RALO DE SUCÇÃO, 

DOTADO DE UM ROTOR DO TIPO 

SEMIABERTO, ALTURA MANOMÉ-

TRICA MÍNIMA DE 25 MCA, SUCÇÃO 

MÍNIMA DE 7,0 METROS, PESO 

BRUTO MÁXIMO DE 45,0 KG, PARA 

UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM 

OS RESERVATÓRIOS FLEXÍVEIS DE 

4.500,00 LITROS E DE 6.000,00 LI-

TROS.   

Und 120   

6 
SISTEMA GLOBAL DE POSICIONA-

MENTO (GPS) 
Und 150   

7 BÚSSOLA PARA USO MILITAR Und 1500   

VALOR TOTAL GLOBAL  

OBS: O valor unitário máximo que à administração pode pagar, foi obtido através de pesquisas de 

mercado realizadas, que farão parte do processo administrativo e poderão ser consultadas pelos licitan-

tes para vistas logo após a fase de lances do certame no Departamento de Engenharia e Construção, 

sito à Avenida do Exército – QG Ex – Bloco “B” – 3º Piso – Setor Militar Urbano – Brasilia-DF. 

 

5.3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO OBJETO  

 

5.3.1. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO ITEM 01 
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ITEM OBJETO QNT 

01 
RESERVATÓRIO FLEXÍVEL DE 40.000,00 LITROS, 

ESTACIONÁRIO. 
60  UNIDADES 

1. OBJETO 

1.1 Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis pelo Exército Brasileiro, para Reserva-

tório flexível – Estacionário confeccionado com lona de PVC de alta resistência com gramatura apro-

ximada de 1.044 g/m2 e espessura aproximada de 0.87 mm, adequado para armazenamento de Água 

Potável, com as seguintes características:  

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

2.1. Gerais 

2.1.1. Equipamento novo de primeiro uso, zero hora; 

2.1.2. Fornecido em embalagem individual, proporcionando a guarda do tanque quando não está em 

uso; 

2.1.3. Capacidade aproximada: 40.000,00 litros; 

2.1.4. Confecção com laminado reforçado PVC, material de 1.044 g/m2;  

2.1.5. Deve ser acompanhado de tapete de proteção confeccionado com laminado reforçado de PVC V 

I N I L I Q tipo HD e com dimensões aproximadas de 4,10 metros de largura, 10,00 metros de com-

primento e 1,00 metro de altura;  

2.1.6. Deve possuir duas mangas de PVC, com diâmetro 150 mm, para abastecimento e uma manga de 

PVC, com diâmetro 100 mm, para descarga;  

2.1.7. Deve ser fornecido com 2 (duas) mangueiras de PVC com diâmetro de 150,00 mm e compri-

mento de 40,00 metros, para abastecimento; 

2.1.8. Deve ser fornecido com 1 (uma) mangueira de PVC com diâmetro de 100,00 mm e comprimen-

to de 40,00 metros, para descarga;  

2.1.9. Deve possuir flanges para conexão, registros de PVC de 2 polegadas, engates rápidos e adapta-

dores;   

2.1.10.  Cada unidade deve ser fornecida com um kit reparo contendo lona de PVC com medidas apro-

ximadas de 0,10 m x 0, 20m, 1 (uma) bisnaga de cola atóxica de peso aproximado de 75,0 g, 1 (uma) 

espátula plástica e 1 (um) manual de instrução de reparos em língua portuguesa do Brasil; 

2.1.11. Deve possuir identificação visível da capacidade e a inscrição: "ÀGUA POTÁVEL";  

2.1.12. Deve possuir conexões do tipo engate rápido para enchimento e vazão;  

2.1.13. Largura aproximada: 4,10 m;  

2.1.14.  Comprimento aproximado: 10,00 m; e 
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2.1.15. Altura aproximada: 1,00 m; 

2.1.16. O reservatório deverá dispor de informações das dimensões do conjunto, no formato Compri-

mento x Largura x Altura, para fins de transporte embarcado; 

2.1.17. O reservatório deverá dispor de informações do volume do conjunto, para fins de transporte 

embarcado;  

2.1.18. O reservatório deverá dispor de informações do peso do conjunto em kg, para transporte em-

barcado 

2.1.19. Deve possuir uma caixa para transporte e armazenamento; 

2.1.20. Deve possuir protetor de fundo para o reservatório. 

2.1.21. A cor de fornecimento deverá ser Verde Pantone 5605PC;  

 

3. DIVERSOS 

3.1. Certificado de garantia: 

3.1.1. Contendo garantia técnica mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fábrica, montagem e 

funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e emprego normais a contar da 

data do recebimento definitivo do material no local de entrega. 

3.1.2. A contratada deverá fornecer um guia de reparos 

3.1.3. A contratada deverá fornecer a certificação do INMETRO para o reservatório 

3.1.4. A contratada deverá atender ao que prescreve a Portaria 224, de 29 JUL 09, do INME-

TRO. 

 

4. Local de entrega do item 

4.1. O material deverá ser entregue, conforme o quadro no item 6 (LOCAIS DE ENTREGA) deste 

termo de referência. 

4.2. Prazo de entrega 

4.3. O prazo de entrega do item não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da 

data da assinatura do contrato de fornecimento. 

 

5.3.2. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO ITEM 02 
ITEM OBJETO QNT 

02 
RESERVATÓRIO FLEXÍVEL DE 15.000,00 LITROS, 

ESTACIONÁRIO. 
60 UNIDADES 
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1. OBJETO 

1.1 Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis pelo Exército Brasileiro, para Reserva-

tório flexível – Estacionário confeccionado com lona de PVC de alta resistência com gramatura apro-

ximada de 1.044 g/m2 e espessura aproximada de 0.87 mm, adequado para armazenamento de Água 

Potável, com as seguintes características:  

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

2.1. Gerais 

2.1.1. Equipamento novo de primeiro uso, zero hora; 

2.1.2. Fornecido em embalagem individual, proporcionando a guarda do tanque quando não está em 

uso; 

2.1.3. Capacidade aproximada: 15.000,00 litros; 

2.1.4. Confecção com laminado reforçado PVC, material de 1.044 g/m2;  

2.1.5. Deve ser acompanhado de tapete de proteção confeccionado com laminado reforçado de PVC V 

I N I L I Q tipo HD e com dimensões aproximadas de 2,00 metros de largura, 10,00 metros de com-

primento e 0,75 metro de altura;  

2.1.6. Deve possuir duas mangas de PVC, com diâmetro 150 mm, para abastecimento e uma manga de 

PVC, com diâmetro 100 mm, para descarga;  

2.1.7. Deve ser fornecido com 2 (duas) mangueiras de PVC com diâmetro de 150,00 mm e compri-

mento de 40,00 metros, para abastecimento; 

2.1.8. Deve ser fornecido com 1 (uma) mangueira de PVC com diâmetro de 100,00 mm e comprimen-

to de 40,00 metros, para descarga;  

2.1.9. Deve possuir flanges para conexão, registros de PVC de 2 polegadas, engates rápidos e adapta-

dores;   

2.1.10.  Cada unidade deve ser fornecida com um kit reparo contendo lona de PVC com medidas apro-

ximadas de 0,10 m x 0, 20m, 1 (uma) bisnaga de cola atóxica de peso aproximado de 75,0 g, 1 (uma) 

espátula plástica e 1 (um) manual de instrução de reparos em língua portuguesa do Brasil; 

2.1.11. Deve possuir identificação visível da capacidade e a inscrição: "ÀGUA POTÁVEL";  

2.1.12. Deve possuir conexões do tipo engate rápido para enchimento e vazão;  

2.1.13. Largura aproximada: 2,00 m;  

2.1.14.  Comprimento aproximado: 10,00 m; e 

2.1.15. Altura aproximada: 0,75 m; 
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2.1.16. O reservatório deverá dispor de informações das dimensões do conjunto, no formato Compri-

mento x Largura x Altura, para fins de transporte embarcado; 

2.1.17. O reservatório deverá dispor de informações do volume do conjunto, para fins de transporte 

embarcado;  

2.1.18. O reservatório deverá dispor de informações do peso do conjunto em kg, para transporte em-

barcado 

2.1.19. Deve possuir uma caixa para transporte e armazenamento; 

2.1.20. Deve possuir protetor de fundo para o reservatório. 

2.1.21. A cor de fornecimento deverá ser Verde Pantone 5605PC;  

 

3. DIVERSOS 

3.1. Certificado de garantia: 

3.1.1. Contendo garantia técnica mínima de 12 (doze) meses, contra defeitos de fábrica, montagem e 

funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e emprego normais a contar da 

data do recebimento definitivo do material no local de entrega. 

3.1.2. A contratada deverá fornecer um guia de reparos 

3.1.3. A contratada deverá fornecer a certificação do INMETRO para o reservatório 

3.1.4. A contratada deverá atender ao que prescreve a Portaria 224, de 29 JUL 09, do INME-

TRO. 

 

4. Local de entrega do item 

4.1. O material deverá ser entregue, conforme o quadro no item 6 (LOCAIS DE ENTREGA) deste 

termo de referência. 

4.2. Prazo de entrega 

4.3. O prazo de entrega do item não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da 

data da assinatura do contrato de fornecimento. 

  

 5.3.3. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO ITEM 03 
Item Objeto Quantidade 

03 

RESERVATÓRIO FLEXÍVEL, TIPO TRANSPORTÁVEL EM VIATURA, PA-

RA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PO-

TÁVEL E COM CAPACIDADE DE 4.500,00 LITROS . 

60 unidades 
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1. FINALIDADE 

Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis pelo Exército Brasileiro, para reservatório 

flexível para transporte e armazenamento emergencial de água potável de capacidades 4.500,00 litros 

para emprego no Projeto SISFRON e na operação Hiléia Pátria.  

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. Caracterização 

2.1.1. Ano de fabricação: novo primeiro uso, zero hora; 

2.1.2. Capacidade de transporte: 4.500 litros; 

2.1.3. Material fabricado em laminado de PVC atóxico, impermeável, antifungos com tecido de fios de 

poliéster de alta resistência e aditivação para resistência aos raios ultravioletas; 

2.2. Formato e material 

2.2.1. Forma oblonga com câmaras internas “quebra-ondas”; 

2.2.2. Dimensões adequadas mínimas ao chassi de uma carroceria de comprimento igual ou superior a 

4.500,00 mm, de largura igual ou superior a 2.200,00 mm e de altura igual ou superior 450,00 mm com 

a correta localização do centro de gravidade. 

2.3. Bocas  

2.3.1. No mínimo, 01 (uma) para o enchimento e esvaziamento;  

2.3.2. No mínimo quatro conjuntos de catracas metálicas em aço SAE 1020 de 2” e cintas de 2”  com 

carga de trabalho mínima de 3 toneladas paa fixação na carroceria de qualquer caminhão do Exército 

Brasileiro; 

2.3.3. 01 (um) Kit de manutenção com espátula, com cola para PVC e reparo para corpo do contentor; 

e 

2.3.4. 01 (uma) embalagem para transporte do reservatório flexível vazio. 

2.4 Pintura 

2.4.1. Acabamento externo com aditivo para evitar degradação na cor verde (Ref : Verde S-363); 

2.5 Inscrições 

2.5.1. O reservatório deverá dispor em local visível o logotipo “Exército Brasileiro” em suas laterais e 

os dados logísticos contendo as seguintes informações abaixo em local visível: 

2.5.1.1. Dimensões (do conjunto); 

2.5.1.2. Comprimento; 

2.5.1.3. Largura;  
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2.5.1.4. Altura; 

2.5.1.5. Capacidade em litros; 

2.5.1.6 . Peso Vazio;  

2.5.1.7. Peso Carregado (plena carga) 

2.5.1.8. Localização do Centro de Gravidade do Conjunto. 

 

3. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

3.1. Garantia 

3.1.1. Garantia técnica do material 

O prazo de garantia técnica deste objeto é de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data do 

seu recebimento definitivo. 

3.2. Assistência técnica 

3.2.1. A contratada prestará asistência técnica, no mínimo, durante o período de garantia. 

3.2.2. A CONTRATADA deve prestar a assistência técnica e demais assessoramentos necessários ao 

recebimento do material, arcando com os custos decorrentes de tal atividade.  

3.4. Manuais e catálogos 

3.4.1. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou 

em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando o material observando-se es-

pecificações abaixo: 

3.4.1.1 Manual de garantia; 

3.4.1.2. Guia de reparos 

3.5. Catalogação 

3.5.1. A CONTRATADA deverá fornecer, até a entrega do equipamento, todos os dados necessários 

para catalogação dos materiais de emprego militar nos padrões exigidos pelo sistema de catalogação 

das Forças Armadas, regulados pela portaria nº 813-MD, de 24 de junho de 2005, publicada no Diário 

Oficial da União nº 122, de 28 de junho de 2005, prestando informações e o assessoramento técnico 

necessário, sem acréscimo de despesa para a CONTRATANTE. 

3.6. Inspeção e certificação pelo INMETRO 

3.6.1. Todos os componentes que são passíveis de inspeção e certificação pelo INMETRO, deverão ser 

inspecionados e certificados.  

3.6.2. Toda a inspeção e certificação serão por conta do fabricante ou fornecedor.  

3.7. Local de Entrega do item 
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3.7.1. O material deverá ser entregue, conforme o quadro no item 6 (LOCAIS DE ENTREGA) deste 

termo de referência. 

3.8. Prazo de entrega 

3.8.1. O prazo de entrega do item não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 

da data da assinatura do contrato de fornecimento. 

  

4. OBSERVAÇÕES 

4.1. A fixação do reservatório sobre o quadro da carroceria deve assegurar a utilização do caminhão 

em percursos rodoviários com pisos pavimentados e não pavimentados (fora da estrada) sem qualquer 

dano à estrutura do caminhão e/ou da carroçaria (quebras, trincas, etc). 

4.2. Realizar teste hidrostático de acordo com as normas vigentes antes da entrega do equipamento ao 

Exército Brasileiro. 

4.3 O produto deverá ser entregue totalmente lacrado e vedado. 

4.4. É de responsabilidade do fabricante toda adaptação em dimensões para o transporte do reservató-

rio pleno, com a bomba e seus acessórios sobre a carroceria, independentemente da marca da montado-

ra do veículo. 

 

5.3.4. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO ITEM 04 

Item Objeto Quantidade 

04 

RESERVATÓRIO FLEXÍVEL, TIPO TRANSPORTÁVEL EM VIATURA, PA-

RA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA PO-

TÁVEL E COM CAPACIDADE DE 6.000,00 LITROS. 

60 unidades 

 

1. FINALIDADE 

Esta especificação fixa as características técnicas exigíveis pelo Exército Brasileiro, para reservatório 

flexível para transporte e armazenamento emergencial de água potável de capacidades 6.000,00 litros 

para emprego no projeto SISFRON e na operação Hiléia Pátria.  

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. Caracterização 

2.1.1. Ano de fabricação: novo primeiro uso, zero hora; 

2.1.2. Capacidade de transporte: 6.000,00 litros; 
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2.1.3. Material fabricado em laminado de PVC atóxico, impermeável, antifungos com tecido de fios de 

poliéster de alta resistência e aditivação para resistência aos raios ultravioletas; 

2.2. Formato e material 

2.2.1. Forma oblonga com câmaras internas “quebra-ondas”; 

2.2.2. Dimensões adequadas mínimas ao chassi de uma carroceria de comprimento igual ou superior a 

4.500,00 mm, de largura igual ou superior a 2.200,00 mm e de altura igual ou superior 0,450 mm com 

a correta localização do centro de gravidade. 

2.3. Bocas  

2.3.1. No mínimo, 01 (uma) para o enchimento e esvaziamento;  

2.3.2. No mínimo quatro conjuntos de catracas metálicas em aço SAE 1020 de 2” e cintas de 2”  com 

carga de trabalho mínima de 3 toneladas paa fixação na carroceria de qualquer caminhão do Exército 

Brasileiro; 

2.3.3. 01 (um) Kit de manutenção com espátula, com cola para PVC e reparo para corpo do contentor; 

e 

2.3.4. 01 (uma) embalagem para transporte do reservatório flexível vazio. 

2.4 Pintura 

2.4.1. Acabamento externo com aditivo para evitar degradação na cor verde (Ref : verde S-363); 

2.5 Inscrições 

2.5.1. O reservatório deverá dispor em local visível o logotipo “Exército Brasileiro” em suas laterais e 

os dados logísticos contendo as seguintes informações abaixo em local visível: 

2.5.1.1. Dimensões (do conjunto); 

2.5.1.2. Comprimento; 

2.5.1.3. Largura;  

2.5.1.4. Altura; 

2.5.1.5. Capacidade em litros; 

2.5.1.6. Peso Vazio;  

2.5.1.7. Peso Carregado (plena carga) 

2.5.1.8. Localização do Centro de Gravidade do Conjunto. 

 

3. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

3.1. Garantia 

3.1.1. Garantia técnica do material 
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O prazo de garantia técnica deste objeto é de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data do 

seu recebimento definitivo. 

3.2. Assistência técnica 

3.2.1. A contratada prestará asistência técnica, no mínimo, durante o período de garantia. 

3.2.2. A CONTRATADA deve prestar a assistência técnica e demais assessoramentos necessários ao 

recebimento do material, arcando com os custos decorrentes de tal atividade.  

3.4. Manuais e catálogos 

3.4.1. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou 

em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando o material observando-se es-

pecificações abaixo: 

3.4.1.1 Manual de garantia; 

3.4.1.2. Guia de reparos 

3.5. Catalogação 

3.5.1. A CONTRATADA deverá fornecer, até a entrega do equipamento, todos os dados necessários 

para catalogação dos materiais de emprego militar nos padrões exigidos pelo sistema de catalogação 

das Forças Armadas, regulados pela portaria nº 813-MD, de 24 de junho de 2005, publicada no Diário 

Oficial da União nº 122, de 28 de junho de 2005, prestando informações e o assessoramento técnico 

necessário, sem acréscimo de despesa para a CONTRATANTE. 

3.6. Inspeção e certificação pelo INMETRO 

3.6.1. Todos os componentes que são passíveis de inspeção e certificação pelo INMETRO, deverão ser 

inspecionados e certificados.  

3.6.2. Toda a inspeção e certificação serão por conta do fabricante ou fornecedor.  

3.7. Local de entrega do item 

3.7.1. O material deverá ser entregue, conforme o quadro no item 6 (LOCAIS DE ENTREGA) deste 

termo de referência. 

 3.8. Prazo de entrega 

3.8.1. O prazo de entrega do item não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 

da data da assinatura do contrato de fornecimento. 

  

4. OBSERVAÇÕES 

4.1. A fixação do reservatório sobre o quadro da carroceria deve assegurar a utilização do caminhão 

em percursos rodoviários com pisos pavimentados e não pavimentados (fora da estrada) sem qualquer 

dano à estrutura do caminhão e/ou da carroçaria (quebras, trincas, etc). 
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4.2. Realizar teste hidrostático de acordo com as normas vigentes antes da entrega do equipamento ao 

Exército Brasileiro. 

4.3 O produto deverá ser entregue totalmente lacrado e vedado. 

4.4. É de responsabilidade do fabricante toda adaptação em dimensões para o transporte do reservató-

rio pleno, com a bomba e seus acessórios sobre a carroceria, independentemente da marca da montado-

ra do veículo. 

  

5.3.5. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO ITEM 05 

Item Objeto Quantidade 

05 

MOTOBOMBA A DIESEL, COM PARTIDA MANUAL, MOTOR DE PO-

TÊNCIA MÍNIMA 5,0 CV, SUCÇÃO DE NO MÍNIMO 2”, RECALQUE DE 

NO MÍNIMO 2” E COM RALO DE SUCÇÃO, DOTADO DE UM ROTOR 

DO TIPO SEMIABERTO, ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA DE 25 MCA, 

SUCÇÃO MÍNIMA DE 7,0 METROS, PESO BRUTO MÁXIMO DE 45,0 KG, 

PARA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM OS RESERVATÓRIOS FLE-

XÍVEIS DE 4.500,00 LITROS E DE 6.000,00 LITROS.   

120 unidades 

 

1. FINALIDADE 

Esta especificação fixa as características técnicas, exigíveis pelo Exército Brasileiro, de motobomba a 

diesel para utilização no abastecimento dos reservatórios flexíveis de armazenamento e transporte de 

água potável de capacidades 4.500,00 litros e de 6.000,00 litros para emprego no projeto SISFRON e 

na operação Hiléia Pátria.  

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. Caracterização 

2.1.1. Ano de fabricação: novo primeiro uso, zero hora; 

2.2. Motobomba 

2.2.1. Motor diesel; 

2.2.2. Motor refrigerado a ar; 

2.2.3. Partida manual; 

2.2.4. Potência mínima de 5,0 CV; 

2.2.5. Capacidade do reservatório de combustível com, no mínimo, 10 litros;  

2.2.6. Rotor da bomba do tipo semiaberto ou fechado; 
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2.2.7. Altura manométrica mínima de 25 MCA; 

2.2.8. Capacidade de sucção mínima de 7,0 metros;  

2.2.9. Peso bruto máximo de 45,0 kg; 

2.2.10. Sucção mínima de 2” com ralo de sucção; 

2.2.11. Recalque mínimo de 2”. 

 

3. Acessórios 

3.1. Uma unidade de mangueira espiral de PVC com terminais, do tipo atóxica, com diâmetro de 2” e 

comprimento de 7,0 metros, que deverá ser fornecida por motobomba; 

3.2. Uma unidade de mangueira espiral de PVC com terminais, do tipo atóxica, com diâmetro de 2” e 

comprimento de 7,0 metros, que deverá ser fornecida por motobomba; e 

3.3. Fornecimento de um kit de ferramentas para manutenção da motobomba, por equipamento. 

 

 

4. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 

4.1. Garantia 

4.1.1. Garantia técnica do material 

O prazo de garantia técnica deste objeto é de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data do 

seu recebimento definitivo. 

4.2. Assistência técnica 

4.2.1. A contratada prestará asistência técnica, no mínimo, durante o período de garantia. 

4.2.2. A CONTRATADA deve prestar a assistência técnica e demais assessoramentos necessários ao 

recebimento do material, arcando com os custos decorrentes de tal atividade.  

4.4. Manuais e catálogos 

4.4.1. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou 

em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando o material observando-se es-

pecificações abaixo: 

4.4.1.1 Manual de garantia; 

4.4.1.2. Guia de reparos 

4.5. Catalogação 

4.5.1. A CONTRATADA deverá fornecer, até a entrega do equipamento, todos os dados necessários 

para catalogação dos materiais de emprego militar nos padrões exigidos pelo sistema de catalogação 
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das Forças Armadas, regulados pela portaria nº 813-MD, de 24 de junho de 2005, publicada no Diário 

Oficial da União nº 122, de 28 de junho de 2005, prestando informações e o assessoramento técnico 

necessário, sem acréscimo de despesa para a CONTRATANTE. 

4.6. Inspeção e certificação pelo INMETRO 

4.6.1. Todos os componentes que são passíveis de inspeção e certificação pelo INMETRO, deverão ser 

inspecionados e certificados.  

4.6.2. Toda a inspeção e certificação serão por conta do fabricante ou fornecedor.  

4.7. Local de entrega do item 

4.7.1. O material deverá ser entregue, conforme o quadro no item 6 (LOCAIS DE ENTREGA) deste 

termo de referência. 

4.8. Prazo de entrega 

4.8.1. O prazo de entrega do item não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 

da data da assinatura do contrato de fornecimento. 

  

5.3.6. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO ITEM 06 

ITEM OBJETO QNT 

06 SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO (GPS) 150 unidades 

 

 

1. FINALIDADE 

Esta especificação fixa as características técnicas, exigíveis pelo Exército Brasileiro, de sistema global 

de posicionamento (GPS) para emprego pelas Organizações Militares do Exército Brasileiro integran-

tes do projeto SISFRON e do PAC Ambiental  (Operação Hiléia Pátria).  

  

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. Caracterização 

2.1.1. Ano de fabricação: novo primeiro uso, zero hora; 

2.1.2. Possuir bússola com compensação nos três eixos; 

2.1.3. Possuir um altímetro barométrico; 

2.1.4. Possuir suporte para mapas personalizados, imagens dos satélites BirdsEye e navegação por fo-

tos; 

2.1.5. Ser do tipo robusto e a prova de água; e 

2.1.6. Possuir antena quadri-hélix e conexão USB de alta velocidade. 
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3. DIMENSÕES E PESO 

3.1. Possuir tela transrreflexível, com no mínimo 65.000 cores; 

3.2. Possuir tela com resolução equivalente a 160 x 240 pixels;  

3.3. Possuir tela com dimensões não superiores a 4,1 cm x 5,6 cm; e 

3.4. Possuir peso máximo de 265,00 g. 

 

4. OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

4.1. Possuir receptor de alta sensibilidade; 

4.2. Deve permitir a adição de mapas; 

4.3. Possuir interface USB base de mapas;  

4.4. Possuir caba USB; e 

4.5. Possuir memória interna de no mínimo 1,7 GB.  

  

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

5.1. Garantia 

5.1.1. Garantia técnica do material 

O prazo de garantia técnica deste objeto é de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data do 

seu recebimento definitivo. 

5.2. Assistência Técnica 

5.2.1. A contratada prestará asistência técnica, no mínimo, durante o período de garantia. 

5.2.2. A CONTRATADA deve prestar a assistência técnica e demais assessoramentos necessários ao 

recebimento do material, arcando com os custos decorrentes de tal atividade.  

5.3. Manuais e Catálogos 

5.3.1. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou 

em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando o material observando-se es-

pecificações abaixo: 

5.3.1.1 Manual de garantia; 

5.4. Catalogação 

5.4.1. A CONTRATADA deverá fornecer, até a entrega do Equipamento, todos os dados necessários 

para catalogação dos materiais de emprego militar nos padrões exigidos pelo Sistema de Catalogação 

das Forças Armadas, regulados pela portaria nº 813-MD, de 24 de junho de 2005, publicada no Diário 



 

 

[Edital de Pregão Eletrônico (SRP) Nº 11/2013 – DEC] Página 45 

 

Oficial da União nº 122, de 28 de junho de 2005, prestando informações e o assessoramento técnico 

necessário, sem acréscimo de despesa para a CONTRATANTE. 

5.5. Inspeção e certificação pelo INMETRO 

5.5.1. Todos os componentes que são passíveis de inspeção e certificação pelo INMETRO, deverão ser 

inspecionados e certificados.  

5.5.2. Toda a inspeção e certificação serão por conta do fabricante ou fornecedor.  

5.6. Local de entrega do item 

5.6.1. O material deverá ser entregue, conforme o quadro no item 6 (LOCAIS DE ENTREGA) deste 

termo de referência. 

5.7. Prazo de entrega 

5.7.1. O prazo de entrega do item não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 

da data da assinatura do contrato de fornecimento. 

  

 5.3.7. DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA DO ITEM 07 

ITEM OBJETO QNT 

 07 

Bússola para uso militar com as seguintes características: 

Bússola com corpo plástico e alumínio, projetada para medir orien-

tação de distância, ângulos, quilometragem e coordenadas cartográ-

ficas.  

- dotada de marcas fosforescentes que permitam uma leitura precisa 

das medições, AVA do clinômetro, mira etc.  

- possuir disco do medidor de mapas, lente de aumento, tabela de 

conversão do medidor, faces laterais retas, clinômetro com variação 

de +- 90º em divisões de 10, nível de bolha para a bússola, espelho 

com linha para visada e bolsa de couro.    

- dimensões de, no máximo, 125 mm de comprimento x 65 mm de 

largura.  

  

1500 unidades 

   

1. FINALIDADE 

     Esta especificação fixa as característica técnicas exigíveis pelo Exército Brasileiro, para bússola de 

campanha em meio líquido,  possuindo cápsula com escala graduado móvel de 0º a 360º com divisões 

de 2º e tendo a base acrílica transparente e arredondada, com lupa incorporada para visualização de 
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detalhes em mapas, possuindo, também, régua no centro e escalímetro nas laterais de 1:25.000 e 

1:50.000. 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1. Caracterização 

2.1.1. Ano de fabricação: material novo primeiro uso;  

2.1.2. Graduação: escala graduada móvel de 0° a 360° 

2.1.3. Iluminação: fosforescentes que permitam uma leitura precisa das medições, AVA do clinômetro, 

mira etc.  

2.2. Dimensões 

2.2.1. Comprimento máximo de 125,00 mm 

2.2.2. Largura máxima de 65,00 mm 

2.3. Acessórios 

2.3.1. Bolsa em couro para armazenamento 

2.3.2. Cordão de naylon na cor verde floresta fosco 

 

3. LOCAL DE ENTREGA 

3.1. O material deverá ser entregue, conforme o quadro no item 6 (LOCAIS DE ENTREGA) deste 

termo de referência. 

 

4. PRAZO DE ENTREGA 

4.1. O prazo de entrega do item não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da 

data da assinatura do contrato de fornecimento.  

  

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

5.1. Garantia 

5.1.1. Garantia técnica do material 

O prazo de garantia técnica deste objeto é de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data do 

seu recebimento definitivo. 

5.2. Assistência técnica 

5.2.1. A contratada prestará asistência técnica, no mínimo, durante o período de garantia. 

5.2.2. A CONTRATADA deve prestar a assistência técnica e demais assessoramentos necessários ao 

recebimento do material, arcando com os custos decorrentes de tal atividade.  
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5.4. Manuais e catálogos 

5.4.1. A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE a seguinte documentação técnica impressa ou 

em mídia (CD, DVD ou pendrive), na língua portuguesa, acompanhando o material observando-se es-

pecificações abaixo: 

5.4.1.1 Manual de garantia; 

5.5. Catalogação 

5.5.1. A CONTRATADA deverá fornecer, até a entrega do equipamento, todos os dados necessários 

para catalogação dos materiais de emprego militar nos padrões exigidos pelo sistema de catalogação 

das Forças Armadas, regulados pela portaria nº 813-MD, de 24 de junho de 2005, publicada no Diário 

Oficial da União nº 122, de 28 de junho de 2005, prestando informações e o assessoramento técnico 

necessário, sem acréscimo de despesa para a CONTRATANTE. 

5.6. Inspeção e certificação pelo INMETRO 

5.6.1. Todos os componentes que são passíveis de inspeção e certificação pelo INMETRO, deverão ser 

inspecionados e certificados.  

5.6.2. Toda a inspeção e certificação serão por conta do fabricante ou fornecedor.  

 

6. LOCAIS DE ENTREGA 

6.1. Os locais de entrega para todos os itens deste termo de referência serão conforme o quadro seguin-

te: 

6.1.1. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 01:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 01 

Quantidade Prazo 

01 
1º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

20  

Unidades 

120 

Dias 

02 
7º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: CABANGA     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
8º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 8400  

10  

Unidades 

120 

Dias 
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Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

04 
9º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

05 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

10  

Unidades 

120 

Dias 

 

6.1.2. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 02:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 02 

Quantidade Prazo 

01 
1º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

20  

Unidades 

120 

Dias 

02 
7º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: CABANGA     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
8º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

10  

Unidades 

120 

Dias 

04 
9º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  

10  

Unidades 

120 

Dias 
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Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

05 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

10  

Unidades 

120 

Dias 

 

6.1.3. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 03:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 03 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

15  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

30  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

15  

Unidades 

120 

Dias 

 

6.1.4. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 04:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 04 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  

25  

Unidades 

120 

Dias 
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Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

25  

Unidades 

120 

Dias 

  

6.1.5. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 05:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 05 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

40  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

40  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

40  

Unidades 

120 

Dias 
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6.1.6. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 06:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 06 

Quantidade Prazo 

01 1º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

60  

Unidades 

120 

Dias 

02 7º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: Cabanga     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

30  

Unidades 

120 

Dias 

03 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

30  

Unidades 

120 

Dias 

04 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

30  

Unidades 

120 

Dias 

  

6.1.7. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 07:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 07 

Quantidade Prazo 

01 1º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

600  

Unidades 

120 

Dias 

02 7º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: Cabanga     

300  

Unidades 

120 

Dias 
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Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

03 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

300  

Unidades 

120 

Dias 

04 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

300 

Unidades 

120 

Dias 

  

 

7. OUTRAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS PARA TODOS OS ITENS DESTE TR 

7.1.1. Deverão ser fornecidos manuais e catálogos, contendo as especificações do produto ofertado, 

em língua Portuguesa; 

7.1.2. Deverá ser fornecido, para cada um dos itens deste Termo de Referência, um manual de garantia 

em língua portuguesa do Brasil; 

7.1.3. Deverá ser fornecido, para cada um dos itens deste Termo de Referência, manual de manuten-

ção e operação, em língua Portuguesa, destacando o modelo, para uma avaliação da operabilidade e 

funcionalidade do equipamento ofertado, devendo constar os tempos necessários para as paradas e para 

a manutenção; 

7.1.4. Lista das peças a serem trocadas, frente ao tempo de durabilidade, segundo os manuais de ma-

nutenção e operação; 

7.1.5. Informação sobre a procedência do produto ofertado; e 

7.1.6. Relação das empresas que são assistente técnico em todo Brasil, citando o endereço comple-

to e nome para contato; 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES 

8.1. DA CONTRATADA 
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8.1.1. Executar o objeto,  nas condições de sua proposta e de acordo com as especificações constantes 

do edital que deu origem ao presente instrumento. O serviço objeto desta licitação será recebido obe-

decida a adequação e  as características técnicas exigidas no termo de referência do edital; 

8.1.2. Indenizar às suas expensas, quaisquer danos causados a terceiros em decorrência do cumprimen-

to da ata de registro de preços; 

8.1.3. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, tributários e quais-

quer outros resultantes da execução do contrato, os quais já estão incluídos no custo total, ficando a 

contratante isenta do pagamento de quaisquer obrigações decorrentes da execução deste instrumento 

contratual; 

8.1.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, que serão confirmadas pela con-

tratante por meio de consulta “on line” no SICAF. 

8.1.5. O Inadimplemento ao subitem 24.1.4, ensejará a rescisão do contrato e a execução da garantia 

para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Adm, além das penalidades já previstas em 

lei. 

8.2. DA CONTRATANTE 

8.2.1. Efetuar o pagamento do objeto deste contrato nas condições estabelecidas por este instrumento e 

no  edital de licitação anexo a este instrumento, após a conferência realizada pelo fiscal administrativo 

do DEC e realizar a retenção dos tributos, em conformidade com a legislação pertinente.   

8.2.2. Efetuas as requisições, de conformidade com a discriminação constante deste edital. 

8.2.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao fornecimento dos produtos solicitados. 

8.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vencedo-

ra com relação ao objeto desta licitação. 

8.2.5. Fiscalizar e acompanhar a execução e entrega do objeto desta licitação. 

8.2.6. Comunicar à licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, 

diligenciando nos casos que exijam providências corretivas.  

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

9.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da propos-

ta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de regis-

tro de preços; 



 

 

[Edital de Pregão Eletrônico (SRP) Nº 11/2013 – DEC] Página 54 

 

9.1.2. não aceitar/retirar a nota de empenho; 

9.1.3. não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

9.1.4. deixar de entregar documentação exigida neste contrato; 

9.1.5. apresentar documentação falsa; 

9.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.7. não mantiver a proposta; 

9.1.8. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

9.1.9. comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.10. fizer declaração falsa; e 

9.1.11. cometer fraude fiscal. 

9.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior, 

além das hipóteses previstas no Termo de Referência (Anexo I), na minuta da Ata de Registro de Pre-

ços (Anexo VII) e na minuta do Termo de Contrato (Anexo XIV), ficará sujeito, sem prejuízo da res-

ponsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

9.2.1. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante; e 

9.2.2. impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 

até cinco anos; 

9.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da condu-

ta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

9.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

9.7. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso e 

quaisquer outras irregularidades não justificadas, a unidade fiscalizadora informará a gravidade da in-

fração, sugerindo a aplicação ao contratado, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, das 

seguintes penalidades: 

9.7.1 - Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor do item empenhado, por dia de atraso na 

sua entrega. Após o prazo de 15 (quinze) dias de atraso, sem motivo justificado, o contrato poderá, a 

critério do contratante, ser rescindido, e será aplicada cumulativamente a multa rescisória; 



 

 

[Edital de Pregão Eletrônico (SRP) Nº 11/2013 – DEC] Página 55 

 

9.7.2 - Multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor total empenhado, a que ficará obrigado o 

contratado pela inexecução total ou parcial da obrigação, conforme teor do inciso II do art. 87 da Lei 

n.º 8.666/93, além da anulação do saldo de empenho. 

9.7.3 - Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total empenhado por fato que 

importe inexecução não relacionada a descumprimento de prazos ou que não enseje rescisão da contra-

tação 

9.7.4. Se o adjudicatário recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, injustificadamente, ou não 

apresentar situação regular de habilitação, serão convocados os licitantes remanescentes para celebrá-

lo, observada a ordem de classificação na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais, garantido o direito do contraditório e da ampla defesa. 

9.7.5 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do total da empresa vencedora que recusar-se a assi-

nar a Ata de Registro de Preços, injustificadamente. 

 
   

  

Brasília-DF, 06 de maio de 2013 

 
 

______________________________________ 
EDVALDO DA SILVA REIS – 1º Ten QAO 

Responsável pela elaboração de Termo de Referência 
 
 
 
Aprovo: 

_____________________________________ 
ANTÔNIO CÉSAR ALVES ROCHA - Cel 

Chefe da Asse 3 – DEC responsável pelo termo de referência 
 

 

De acordo:                              __________________________________ 
ROBSON COCINO DA COSTA - Cel 

Ordenador de Despesas do DEC 
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(PAPEL TIMBRADO) 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Brasília-DF, ___ de ___de 2013 

Referência: edital do pregão Nr 11/2013– DEC 

SR. PREGOEIRO, 

A Empresa ___________________ sediada à     (rua, bairro, cidade, telefone, etc),  ___, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº _________________, neste ato representada por 

__________________________, abaixo assinada, propõe ao DEPARTAMENTO DE ENGE-

NHARIA E CONSTRUÇÃO – DEC, o fornecimento dos materiais abaixo indicado(s), conforme 

termo de referência do edital em epígrafe, nas seguintes condições: 

Preços: 

Item Especificação Unid Qtd Marca 
Preço  

Unit 

Preço 

Total 

1 Descrição do item de acordo com edital XX XX XX XX XX 

Valor total da proposta R$ ___ ___ ___ ___ (________________________) em algarismos e por extenso. 

- Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que compõem o objeto, inclusive as despesas 

com impostos, taxas, frete, seguros, garantia estendida e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos materiais;  

- Prazo de entrega dos materiais não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da 

expedição da Ordem de Serviço; 

- Garantia de fábrica; 

- Garantia estendida (quando houver); 

- A entrega dos materiais será feita no local determinado pelo Edital, sem nenhum ônus para essa 

organização militar; 

- Prazo de validade da proposta: (deverá ser no mínimo de 90 dias); 

- Dados bancários: (informar banco, agência e conta-corrente);  

- Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos. 

        _________________________________________________ 

                              Nome , Cargo e Identidade do Representante da Empresa 
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(PAPEL TIMBRADO) 

ANEXO III 

MODELO DE ATESTADO DE BOA E REGULAR EXECUÇÃO DO OBJETO (CAPACIDA-

DE TÉCNICA) 

Referência: edital do pregão Nr 11/2013– DEC 

 

Nos termos do inciso II do art 30 da Lei 8.666/93, ATESTO que a empresa 

______________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nr 

___________________, situada à ____________________________________ , entregou o 

_________________  , cumprindo fielmente as condições contratuais e as exigências técnicas de 

adequação e qualidade. 

 

Local e data 

 

  ______________________________________ 
Nome -  Cargo -  Idt Nr 

ÓRGÃO EMISSOR 
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(PAPEL TIMBRADO) 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DA NÃO EXISTÊNCIA DE EMPREGADOS EM CONDIÇÕES EXCEPCIO-

NAIS 

Referência: edital do pregão Nr 11/2013 – DEC 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

________________________________, portador da carteira de identidade nº ________________ e 

do CPF nº _____________________ , declara, para fins do disposto no inciso "V", art. 27, da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empre-

ga menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

16 (dezesseis) anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz.  

 

Brasília, ____de ____________de 2013. 

 

______________________________________ 

Responsável ou Representante legal -idt nº 

 

 

 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.  
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(PAPEL TIMBRADO) 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

Referência: edital do pregão Nr 11/2013– DEC 

 

A empresa _________________________________, inscrita no CNPJ Nº 

________________________, sediada no (a) __________________, declara, para os devidos fins do 

pregão Nº 11/2013 - DEC, sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos que 

a inabilitem no presente processo licitatório e ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências poste-

riores. 

 

Brasília-DF, ____de ____________de 2013. 

 

________________________________________ 

Diretor ou representante legal - Idt Nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[Edital de Pregão Eletrônico (SRP) Nº 11/2013 – DEC] Página 60 

 

 

(PAPEL TIMBRADO) 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO PARA MICRO  E PEQUENA EMPRESA E EPP 

 

Referência: edital do pregão Nr 11/2013 – DEC 

 

Declaro para fins de licitação junto ao Departamento de Engenharia e Construção ( DEC ) que 

a empresa ___________________________________ , CNPJ ____________________ encontra-se 

enquadrada no conceito de micro e pequena empresa, conforme disposição da lei complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, de acordo com o documento comprobatório anexo. 

 

BRASÍLIA/DF _____ de _____________ de 2013. 

 

 

____________________________ 
           Ass. Responsável 

              NOME COMPLETO, IDT OU CPF  
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
(Departamento Técnico e de Produção do Exército/1946) 

 

 

ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013-DEC 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PROCESSO Nº _________ / 2013 

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES  

Aos ____ de ______________ de _______ , no DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (DEC) – Órgão de Direção Setorial do Comando do Exército, 

localizado no Quartel General do Exército – Bl “B” – 3º piso, nesta Capital Federal, o pregoeiro, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D. O. de 18 de julho de 2002, e os 

Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, publicado no D.O. de 09 de agosto de 2000, 7892, de 23 

de janeiro de 2013, publicado no DOU  de 24 de janeiro de 2013,  5.450 de 31 de maio de 2005, e 

3.784, de 06 de abril de 2001, publicado no D.O. de 09 de abril de 2001, em decorrência da aceitação, 

habilitação, adjudicação e homologação da proposta apresentada no pregão eletrônico para registro 

de preços nº 11/2013-DEC -  processo administrativo nº ______ /2013-DEC e do aviso de 

julgamento de preços e ato de homologação da ordenador de despesas do DEC, publicada no diário 

oficial da união do dia ___ de ________ de 2013,  RESOLVE registrar o(s) preço(s) do(s) item(ns) 

descritos na cláusula primeira, para  à empresa ______________________________________,  

CNPJ ________________________ . 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Registro de Preços para aquisição de reservatório flexível de 40.000 litros, estacionário; reservatório 

flexível de 15.000, estacionário;  reservatório flexível tipo transportável em viatura, para transporte e 

armazenamento emergencial de água potável com capacidade de 4.500 litros; reservatório flexível tipo 

transportável em viatura, para transporte e armazenamento emergencial de água potável com 
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capacidade de 6.000 litros ; motobomba a diesel com partida manual, motor de potência mínima de 5 

cv, sucção de no mínimo 2”, recalque de no mínimo 2” e com ralo de sucção, dotado de um rotor do 

tipo semiaberto, altura manométrica mínima de 25 mca, sucção mínima de 7 metros, peso bruto 

máximo de 45 Kg, para utilização em conjunto com reservatórios flexíveis de 4.500 e 6.000 litros;  

sistema global de posicionamento (GPS) e bússulas para uso militar para atender às necessidades do 

Exército Brasileiro, relativas ao projeto PAC ambiental (operação Hiléia Pátria), ao projeto SISFRON, 

ao projeto PROTEGER, à operação pipa II e ao projeto RECOP para o DEC do item (ns) Nr ______ ,   

____________________________________________ , conforme as condições e as especificações 

técnicas constantes do termo de referência – anexo _____ do edital, no valor unitário de R$ 

________________________ , de acordo com o encarte anexo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA 

2.1. Homologado o resultado da licitação os fornecedores classificados, observado o disposto no Art 

11, do Dec nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, serão convocados para assinar a ata de registro de pre-

ços, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação e condições esta-

belecidas neste instrumento convocatório.  

2.2.. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condi-

ções: 

a)  será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços 

com preços iguais ao do licitante vencedor na seqüência da classificação do certame; 

b)  o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no portal de compras do governo 

federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços;  

c)  a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações; 

d)  o registro a que se refere o Nº 2.2 tem por objetivo a formação de cadastro reserva, no caso de ex-

clusão do primeiro colocado da ata, nas seguintes hipóteses: 

1) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

2) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, 

sem justificativa aceitável; 

3) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

4) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei 8666/93 ou no Art. 7º da Lei 

Nr 10.520/02; 
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5) ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimen-

to da ata, devidamente comprovados e justificados nos seguintes casos: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor. 

2.3. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos Nº 1; 2 e 4 da letra “d” do item 2.2, será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa  

2.4. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

2.5. os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e 

2.6. os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor 

igual ao do licitante mais bem classificado. 

2.7. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o Nº 2.5, serão classificados segundo a or-

dem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

2.8. Após a homologação do certame os licitantes classificados interessados em “IGUALAR” ao preço 

do licitante primeiro colocado, deverão manifestar-se dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis contados a 

partir do primeiro  dia útil imediatamente  após a homologação do certame, através dos e-mail c-

pl@dec.eb.mil.br ou pregoeiro.dec@gmail.com , sua concordância em igualar ao preço do licitante 

vencedor (primeiro colocado), para que sejam incluídos na ata de registro de preços dentro da ordem 

de classificação do certame como cadastro reserva. 

2.9. Decorridos o prazo concedido no item anterior e não havendo manifestação por parte do(s) licitan-

te(es), à administração entenderá como a não concordância do mesmo em igualar ao preço do primeiro 

colocado. 

 2.10. 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 condiçõe na 

ordem de classificação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS  

3.1. A presente ata de registro de preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir de ____ de 

_______________ de 2013 a _______ de ________________ de .  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. Serão usuários do registro de preços o órgão gerenciador e os órgãos que aderirem a IRP (intenção 

de registro de preços). 
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4.2. 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 órgão gerenciador. 

4.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a pos-

sibilidade de adesão. 

 4.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela esta-

belecidas, 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 órgão gerenciador e órgãos par-

ticipantes. 

4.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por ór-

gão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contrata-

ção por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para 

aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 

4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

4.8. Competem 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 órgão gerenciador. 

4.9. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de 

preços da administração pública federal. 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

5.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens, para o órgão gerenciador, deverão ocorrer 

conforme os quadros abaixo (5.1.1 a 5.1.7): 

5.1.1. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 01:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 01 

Quantidade Prazo 

01 
1º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          

20  

Unidades 

120 

Dias 
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Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

02 
7º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: CABANGA     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
8º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

10  

Unidades 

120 

Dias 

04 
9º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

05 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

10  

Unidades 

120 

Dias 

 

5.1.2. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 02:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 02 

Quantidade Prazo 

01 
1º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

20  

Unidades 

120 

Dias 

02 
7º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: CABANGA     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  

10  

Unidades 

120 

Dias 
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CEP: 50.090-  

03 
8º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

10  

Unidades 

120 

Dias 

04 
9º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

05 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

10  

Unidades 

120 

Dias 

 

5.1.3. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 03:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 03 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

15  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

30  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  

15  

Unidades 

120 

Dias 
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Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

 

5.1.4. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 04:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 04 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

25  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

25  

Unidades 

120 

Dias 

  

5.1.5. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 05:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 05 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

40  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      

40  

Unidades 

120 

Dias 
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Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

40  

Unidades 

120 

Dias 

  

5.1.6. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 06:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 06 

Quantidade Prazo 

01 1º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

60  

Unidades 

120 

Dias 

02 7º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: Cabanga     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

30  

Unidades 

120 

Dias 

03 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

30  

Unidades 

120 

Dias 

04 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

30  

Unidades 

120 

Dias 

  

5.1.7. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 07:  
Nº Local de entrega Endereço Item 07 
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Ord Quantidade Prazo 

01 1º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

600  

Unidades 

120 

Dias 

02 7º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: Cabanga     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

300  

Unidades 

120 

Dias 

03 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

300  

Unidades 

120 

Dias 

04 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

300 

Unidades 

120 

Dias 

  

5.2. O prazo de entrega não deverá ser superior a 120 (cento e vinte) dias corridos após a data da 

assinatura do contrato de fornecimento. 

5.3. A empresa deverá comunicar as organizações militares constantes do item 4.1 acima, com 72 

horas de antecedência, a data e o horário previsto para a entrega dos materiais, que só poderá ocorrer 

no período compreendido entre 09:00h e 11:00h e 13:30h e 16:00h, de Segunda a Quinta-feira e de 

08:00h e 11:00h de Sexta-feira.  

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO  

6.1. O pagamento será efetuado em uma única parcela mediante apresentação da nota fiscal, discrimi-

nada de acordo com a nota de empenho observados o recebimento provisório e definitivo, a nota fiscal, 

emitida pela empresa e entregue no almoxarifado do DEC com discriminação dos bens, após atestada, 

será encaminhada ao setor financeiro para liquidação e pagamento.  

6.2. O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR por meio de ordem bancária. Para isso 
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deverá ser indicada na nota fiscal o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em 

que deverá ser efetivado o crédito. Será procedida consulta "ON LINE" junto ao SICAF antes de 

cada pagamento para verificação da situação do fornecedor, relativamente às condições exigidas na 

contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.  

6.3. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente junto 

ao DEC. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

7.1. A entrega do produto só estará caracterizada após a liquidação da despesa pelo DEC e o(s) órgãos 

participantes. O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência desta ata, mesmo que a entrega do item estiver prevista para data posterior à expiração 

da ata.  

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO 

DE PREÇOS.  

8.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços pratica-

dos no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão ge-

renciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alí-

nea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.2. A ata de registro de preços poderá ser cancelada pela administração por:  

I - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra-

ção, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

 IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 

art. 7º da lei nº 10.520/2002. 

 OBS: O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV acima será formaliza-

do por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

8.3.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justifica-

dos: 

I - por razão de interesse público; ou 

II - a pedido do fornecedor. 
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CLÁUSULA NONA – DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA 

9.1. Tendo em vista a classificação das propostas apresentadas no pregão eletrônico Nr11/2013, con-

forme ata eletrônica  homologado pelo OD disponível no site do www.comprasnet.gov.br, , obedecen-

do a sequência da classificação do certame dos licitantes que concordaram em IGUALAR o preço do 

licitante primeiro colocado (vencedor) , resolvo REGISTRAR OS PREÇOS para eventual contratação, 

no caso de exclusão do primeiro colocado da ata, na seguinte ordem:  

9.1.1. Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e 

9.1.2. Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens ou serviços em va-

lor igual ao do licitante mais bem classificado. 

9.1.3.  Se houver mais de um licitante na situação de que trata item 9.1.2., serão classificados segundo 

a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

9.1.4. Relação das empresas classificadas para formação do cadastro reserva: 

1) Empresa classificada em 2º lugar  xxxxxxxxxx, CNPJ  xxxxxxx, com sede na  xxxxxxxxx, CEP 

xxxxxx, no município de xxxxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato pelo Sr (a) xxxxxxx, portador da 

cédula de identidade Nrxxxxxx e CPF Nr xxxxxxx; 

2) Empresa classificada em 3º lugar  xxxxxxxxxx, CNPJ  xxxxxxx, com sede na  xxxxxxxxx, CEP 

xxxxxx, no município de xxxxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato pelo Sr (a) xxxxxxx, portador da 

cédula de identidade Nrxxxxxx e CPF Nr xxxxxxx.; 

3) Empresa classificada em 3º lugar  xxxxxxxxxx, CNPJ  xxxxxxx, com sede na  xxxxxxxxx, CEP 

xxxxxx, no município de xxxxxxxxxxxxxxxx, representada neste ato pelo Sr (a) xxxxxxx, portador da 

cédula de identidade Nrxxxxxx e CPF Nr xxxxxxx. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. Integram esta ATA o edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

11 /2013-DEC e a proposta da empresa: ______________________________, apresentada no certame 

mencionado.  

11.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes da lei 8.666/93 e 

dos decretos nº 3.555/2000, 5.450/2005 e 7892/13.  

11.3. As questões decorrentes da utilização desta ata, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal no foro da cidade de Brasília – 

DF, seção judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro.  
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Brasília-DF, ______ de ____________________ de 2013. 

 

_____________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ordenador de Despesas do Departamento de Engenharia e Construção 

_____________________________________ 

Pregoeiro 

________________________________________________ 

XXXXXXX 

Representante da Empresa 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nr 11/2013 - REGISTRO DE PREÇOS  

ENCARTE À ATA  

Empresa: ___________________________________ , CNPJ Nr ______________________, com 

sede na cidade de ________________, Av/Rua/Quadra ____________________ , Fone: (XX) 

________________ , Fax: (XX) ___________________, representada neste ato pelo Sr.(a) 

___________________________, CPF Nr ________________, RG Nr ___________________.  

 

 

ITEM ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID 
QTD  

GLOBAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
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(PAPEL TIMBRADO) 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

(INDEPENDENTE DE PROPOSTA) 

                                                    (Identificação da Licitante) 

(Identificação completa do representante da licitante) como representante devidamente consti-

tuído de (identificação completa da licitante ou do consorcio) doravante denominada (licitan-

te/consórcio) para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação 

do edital), declara sob as penas da lei, em especial o Art 299 do Código Penal Brasileiro que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação), foi elaborada de ma-

neira independente (pelo licitante/consórcio) 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 da (identificação da licitante), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato (i-

dentificação da licitante),  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 da (identificação da licitação) quanto a participar ou não 

da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 

será no todo ou parte direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro par-

ticipante potencial ou de fato da (identificação da licitante) antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar (identificação da licitação) não foi, 

no todo ou em parte direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer inte-

grante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor  e da extensão desta declaração e que detém plenos pode-

res e informações para firma-la. 

___________________, em____de_______________________de___________________ 

 

_______________________________________________________ 

(representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com 

identificação completa) 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 
(DEPARTAMENTO TÉCNICO E DE PRODUÇÃO DO EXÉRCITO/1946) 

 

ANEXO XIV 

MINUTA DE CONTRATO 

 

                                                                       CONTRATO DE COMPRA DE EQUIPAMEN-

TOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR IN-

TERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ENGE-

NHARIA E CONSTRUÇÃO E A 

..........(empresa)...........................  

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

PERMANENTES 

 

NATUREZA: OSTENSIVO 

 

VIGÊNCIA: DOZE MESES 

 

TERMO DE CONTRATO  Nr ___ /2013-DEC 

 

 A União, pessoa de direito público interno, por intermédio do Departamento de Engenharia e 

Construção (DEC) do Comando do Exército, inscrito no CNPJ sob o nº 07521315/0001-23,  represen-

tado neste ato pelo Cel XXXXXXXXX- Ordenador de Despesas, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e a empresa .........., estabelecida à ........,  inscrita no CNPJ sob o no ................, re-

presentada neste ato pelo .....(seu(s) Diretor(es).....,de  conformidade cm as disposições estatutárias ou 

do contrato social) (ou pelo seu(s) procurador(es) de conformidade com o instrumento de procura-

ção), Sr ...................., carteira de identidade No............., CPF No.............., daqui por diante denominada 

CONTRATADA, tendo em vista a ata de registro de preços do pregão nº 11/2013-DEC-SRP, processo 

administrativo nº xx /2013-DEC, firmam o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
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PERMANENTES  PARA O DEC), o qual será regido pela lei No 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, pelo Decreto 7892, de 23 de janeiro de 2013, pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

- O Objeto deste contrato é a aquisição de reservatório flexível de 40.000 litros, estacionário; reserva-

tório flexível de 15.000, estacionário;  reservatório flexível tipo transportável em viatura, para trans-

porte e armazenamento emergencial de água potável com capacidade de 4.500 litros; reservatório fle-

xível tipo transportável em viatura, para transporte e armazenamento emergencial de água potável com 

capacidade de 6.000 litros ; motobomba a diesel com partida manual, motor de potência mínima de 5 

cv, sucção de no mínimo 2”, recalque de no mínimo 2” e com ralo de sucção, dotado de um rotor do 

tipo semiaberto, altura manométrica mínima de 25 mca, sucção mínima de 7 metros, peso bruto máxi-

mo de 45 Kg, para utilização em conjunto com reservatórios flexíveis de 4.500 e 6.000 litros;  sistema 

global de posicionamento (GPS) e bússulas para uso militar, para atender às necessidades do Exército 

Brasileiro, relativas ao projeto PAC ambiental (operação Hiléia Pátria), ao projeto SISFRON, ao proje-

to PROTEGER, à operação pipa II e ao projeto RECOP. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE FORNECIMENTO E PREÇOS 

2.1. O Objeto será entregue em condições operativas de acordo com as especificações do objeto, e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s): 

2.2. Todas as despesas, frete, tributos, diárias, passagens, horas extraordinárias, custos administrativos, 

custos de equipamentos, softwares e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto 

deste Termo de Referência, nada mais sendo lícito pleitear a esse título; 

2.3. O preço unitário e total do item a que o fornecedor estiver concorrendo, expresso em R$ (reais), 

com duas casas decimais, sendo que, em caso de divergência entre os valores unitários e totais, preva-

lecerão os unitários; 

2.4. O valor (numérico e por extenso) do preço global do item, em valor líquido, em moeda nacional 

corrente, com aproximação de até duas casas decimais, englobando todas as despesas indispensáveis 

ao perfeito cumprimento do objeto da licitação, tanto em algarismos como por extenso, sendo que, em 

caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerão os por exten-

so; 

 Item 

do 

TR 

ÓRGÂO ESPECIFICAÇÃO MARCA UND 
Qnt       

GLOBAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA  

O objeto deste Contrato deverá ser entregue, de acordo com o cronograma abaixo, contados da data 

de assinatura do contrato, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas até a respectiva 

entrega. 

- Os preços unitários e totais dos materiais que constituem o objeto deste contrato, já incluídas as des-

pesas de frete, impostos, seguro. 

 
5.1.1. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 01:  

Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 01 

Quantidade Prazo 

01 
1º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

20  

Unidades 

120 

Dias 

02 
7º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: CABANGA     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
8º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

10  

Unidades 

120 

Dias 

04 
9º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

05 10º Depósito de Suprimen- Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  

10  120 
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tos Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

Unidades Dias 

 

 
5.1.2. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 02:  

Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 02 

Quantidade Prazo 

01 
1º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

20  

Unidades 

120 

Dias 

02 
7º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: CABANGA     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 
8º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

10  

Unidades 

120 

Dias 

04 
9º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

05 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

10  

Unidades 

120 

Dias 
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5.1.3. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 03:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 03 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

15  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

30  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

15  

Unidades 

120 

Dias 

 

5.1.4. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 04:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 04 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

25  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

10  

Unidades 

120 

Dias 

03 10º Depósito de Suprimen- Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  

25  120 
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tos Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

Unidades Dias 

  

5.1.5. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 05:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 05 

Quantidade Prazo 

01 8º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (91)3258-0300  
E-mail: rp8dsup@hotmail.com  
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 
8400  
Bairro: Bernardes, 8400 Pratinha II      
Cidade: Belém                      
Estado: PA  
CEP: 66.816-000  

40  

Unidades 

120 

Dias 

02 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

40  

Unidades 

120 

Dias 

03 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

40  

Unidades 

120 

Dias 

  

5.1.6. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 06:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 06 

Quantidade Prazo 

01 1º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

60  

Unidades 

120 

Dias 

02 7º Depósito de Suprimentos Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  

30  120 
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Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: Cabanga     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

Unidades Dias 

03 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

30  

Unidades 

120 

Dias 

04 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 
100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

30  

Unidades 

120 

Dias 

  

5.1.7. Local, quantidade e prazo de entrega para o item 07:  
Nº 

Ord 
Local de entrega Endereço 

Item 07 

Quantidade Prazo 

01 1º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (21) 3279-8303   
E-mail:  
Endereço: Rua Doutor Garnier, 390 Bair-
ro: Triagem      
Cidade: Rio de Janeiro          
Estado: RJ  
CEP: 20.975-000 

600  

Unidades 

120 

Dias 

02 7º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (81) 3428-2151  
E-mail: dsup7@yahoo.com.br  
Endereço: Rua Gen Estilac Leal, 439 
Bairro: Cabanga     
Cidade: Recife                      
Estado: PE  
CEP: 50.090-  

300  

Unidades 

120 

Dias 

03 9º Depósito de Suprimentos 

Telefone: (67) 3368-4231  
E-mail: rpdp9bsup@hotmail.com  
Endereço: Rua Gen Nepomuceno Costa, 
219  
Bairro: Vila Alba      
Cidade: Campo Grande         
Estado: MS CEP: 79.100-010    

300  

Unidades 

120 

Dias 

04 
10º Depósito de Suprimen-

tos 

Telefone: (85)3295-1411  
E-mail: chefia.10dsup@52ct.eb.mil.br  
Endereço: Avenida Marechal Bittencourt, 

300 

Unidades 

120 

Dias 
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100 
Bairro: Dias Macedo     
Cidade: Fortaleza  
Estado: CE  
CEP: 60.860-540   

  

 OBS: a tabela acima deverá ser adaptada de acordo com o número de vencedores. 

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado, num prazo não superior a 30 (trinta) dias, median-

te ordem bancária, após o recebimento dos materiais, contra a apresentação dos seguintes documentos: 

4.1.1. Nota fiscal  

4.1.2. Termo de recebimento definitivo da OM recebedora. 

4.2. O pagamento somente será autorizado após a apresentação ao CONTRATANTE de uma via da 

nota fiscal (ou cópia autenticada), devidamente liquidada e apropriada pelo órgão provedor, e do rece-

bimento do Termo de Recebimento Definitivo. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA 

- O objeto deste contrato deverá ser entregue, no prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, 

contados do recebimento da expedição da Ordem de Serviço, correndo por conta da CONTRATADA 

todas as despesas até a respectiva entrega, nos locais enumerados na cláusula terceira. 

CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1. O recebimento dos materiais far-se-á da seguinte forma: 

6.1.1. provisoriamente, quantitativamente, para posterior comprovação da conformidade do bem com 

as especificações constantes do anexo I (termo de referência) do edital; 

6.1.2. definitivamente, pela comissão de recebimento e exame, a ser designada pela fiscalização, após 

comprovação da compatibilidade do bem com as especificações constantes do anexo I (termo de refe-

rência) do edital e o seu funcionamento, após a instalação; 

6.1.3. rejeitado, quando os materiais estiverem em desacordo com o estabelecido no anexo I (termo de 

referência) do edital ou se os materiais apresentarem falhas de funcionamento e de uso. 

de cada Organização Militar  

CLÁUSULA SÉTIMA – RECURSOS FINANCEIROS 

- A despesa com a execução deste contrato, no valor de R$ ___ ___ ___ ___ (_____________________), será 

atendida por recursos da dotação orçamentária do PJT/ATV _______________ ND____________, Fon-

te_________, já empenhado o valor de R$ _____________________ (___________________________), confor-

me nota de empenho nº _________________________________. 

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA TÉCNICA 
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8.1. O prazo de garantia técnica mínima do objeto deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da 

data do seu recebimento definitivo, de acordo com exigência do edital e constante da proposta apre-

sentada pela CONTRATADA. Fica a CONTRATADA obrigada a substituir ou reparar às suas expen-

sas os materiais, peças ou componentes em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultan-

tes da fabricação ou montagem. 

8.2. Constatada a falha ou defeito, a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA para sanar a defi-

ciência apresentada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

8.3. Se os defeitos verificados no objeto deste contrato forem oriundos de negligência ou de uso inde-

vido pela CONTRATANTE, constatada essa condição de comum acordo entre as partes, as despesas 

decorrentes da substituição ou reparação serão de responsabilidade da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

- A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica de modo a garantir o desempenho satisfatório e 

a segurança operacional do material fornecido, por pessoal habilitado, sempre que necessário, durante 

todo o período da garantia. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO 

- A CONTRATADA obriga-se a assegurar continuidade de fornecimento de peças, sobressalentes ou 

componentes, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.  Caso seja cessada a produ-

ção ou importação do produto, a oferta deverá ser mantida por um período mínimo de 5(cinco) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

11.1. Nos termos do Art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666/93, a CONTRATANTE designará um representante 

para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrên-

cias que porventura existirem e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defei-

tos observados. 

11.2. Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pela CON-

TRATANTE, representá-la na execução do contrato. 

11.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA 

12. 1. Os prazos de entrega poderão ser prorrogados, desde que ocorra um dos seguintes motivos: 

12.1.1. Alteração das especificações pela CONTRATANTE; 

12.1.2. superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução deste contrato; 
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12.1.3. interrupção da execução deste contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no in-

teresse da CONTRATANTE; 

12.1.4. aumento das quantidades inicialmente previstas neste contrato, nos limites permitidos na cláu-

sula; 

12.1.5. impedimento de execução deste contrato por ato ou fato de terceiro reconhecido pela CON-

TRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência; 

12.1.6. omissão ou atraso de providências a cargo da contratante, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução deste contrato. 

12.2. Verificado algum dos motivos relacionados, a CONTRATANTE poderá conceder a prorrogação 

necessária, desde que o respectivo pedido seja apresentado pela CONTRATADA, por escrito, devida-

mente fundamentado, até 10 (dez) dias antes do vencimento do prazo contratual. 

12.3. Nos casos previstos nesta cláusula, os prazos serão prorrogados por período considerado razoável 

de comum acordo entre as partes, em face das circunstâncias do caso verificado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDA-

DES 

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

13.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da pro-

posta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de re-

gistro de preços; 

13.1.2. não aceitar/retirar a nota de empenho; 

13.1.3. não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

13.1.4. deixar de entregar documentação exigida neste contrato; 

13.1.5. apresentar documentação falsa; 

13.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.7. não mantiver a proposta; 

13.1.8. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.9. comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.10. fizer declaração falsa; e 

13.1.11. cometer fraude fiscal. 

13.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior, 

além das hipóteses previstas no Termo de Referência (Anexo I), na minuta da Ata de Registro de Pre-
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ços (Anexo VII) e na minuta do Termo de Contrato (Anexo XIV), ficará sujeito, sem prejuízo da res-

ponsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

13.2.1. multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta 

do licitante; e 

13.2.2. impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 

de até cinco anos; 

13.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da con-

duta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade. 

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

13.7. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso e 

quaisquer outras irregularidades não justificadas, a unidade fiscalizadora informará a gravidade da in-

fração, sugerindo a aplicação ao contratado, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, das 

seguintes penalidades: 

13.7.1. advertência 

13.7.2. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o Departa-

mento de Engenharia e Construção - DEC, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme inciso 

III do Art 87 da Lei 8666/93. 

13.7.3. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 

XIV do art. 4o da Lei 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; e 

13.7.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública nos termos do 

inciso IV do art. 87, da Lei 8666/93.  

13.7.4 - Multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor do item empenhado, por dia de atraso na 

sua entrega. Após o prazo de 15 (quinze) dias de atraso, sem motivo justificado, o contrato poderá, a 

critério do contratante, ser rescindido, e será aplicada cumulativamente a multa rescisória; 
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13.7.5 - Multa rescisória de 10% (dez por cento) sobre o valor total empenhado, a que ficará obrigado o 

contratado pela inexecução total ou parcial da obrigação, conforme teor do inciso II do art. 87 da Lei 

n.º 8.666/93, além da anulação do saldo de empenho. 

13.7.6 - Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total empenhado por fato que 

importe inexecução não relacionada a descumprimento de prazos ou que não enseje rescisão da contra-

tação 

13.7.7. Se o adjudicatário recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, injustificadamente, ou não 

apresentar situação regular de habilitação, serão convocados os licitantes remanescentes para celebrá-

lo, observada a ordem de classificação na Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das multas previstas 

neste Edital e das demais cominações legais, garantido o direito do contraditório e da ampla defesa. 

13.7.8 - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do total da empresa vencedora que recusar-se a assi-

nar a Ata de Registro de Preços, injustificadamente. 

13.7.9. Para aplicação das sanções será observado o devido processo legal, por meio da instauração de 

processo administrativo previsto na lei Nr 9.784, de 29 de janeiro de 99. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO  

14.1. Este contrato poderá ser rescindido se ocorrer um dos casos previstos no art. 78 da lei 8666/93, 

que de alguma forma comprometa ou torne duvidoso o cumprimento das obrigações assumidas. 

14.2. No caso de rescisão administrativa, a CONTRATANTE poderá executar a garantia de execução 

para ressarcimento dos valores de multa e indenização a ela devidos e reter os créditos decorrentes des-

te Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, sem prejuízo das sanções da lei. 

14.3. A contratada reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista 

no Art 57 da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES  

15.1. DA CONTRATADA 

15.1.1. Executar o objeto, nas condições de sua proposta e de acordo com as especificações constantes 

do Edital que deu origem ao presente instrumento. O serviço objeto desta licitação será recebido obe-

decida a adequação e as características técnicas exigidas no termo de referência do edital; 

15.1.2. Indenizar às suas expensas, quaisquer danos causados a terceiros em decorrência do cumpri-

mento do presente contrato; 

15.1.3. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, tributários e 

quaisquer outros resultantes da execução deste contrato, os quais já estão incluídos no custo total, fi-

cando a contratante isenta do pagamento de quaisquer obrigações decorrentes da execução deste ins-

trumento contratual; 
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15.1.4. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, que serão confirmadas pela con-

tratante por meio de consulta “on line” no SICAF. 

15.1.5. O Inadiplemento ao subitem 15.1.4. anterior, ensejerá a rescisão do contrato e a execução da 

garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Adm, além das penalidades já previs-

tas em lei. 

15.2. DA CONTRATANTE 

15.2.1. Efetuar o pagamento do objeto deste contrato nas condições estabelecidas por este instrumento 

e no edital de licitação anexo a este Instrumento, após a conferência realizada pelo fiscal administrati-

vo do DEC e realizar a reter dos tributos, em conformidade com a legislação pertinente.   

15.2.2. Efetuas as requisições, de conformidade com a discriminação constante deste edital. 

15.2.3. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao fornecimento dos produtos solicitados. 

15.2.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante vence-

dora com relação ao objeto desta licitação. 

15.2.5. Fiscalizar e acompanhar a execução e entrega do objeto desta licitação. 

15.2.6. Comunicar à licitante toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto, 

diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– COMUNICAÇÃO 

- Qualquer notificação, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma à outra, em virtu-

de deste contrato, será feita por escrito e considerar-se-á efetuada no momento em que o documento 

for entregue ao destinatário nos endereços a seguir indicados: 

CONTRATANTE: COMANDO DO EXÉRCITO  

                              DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

                              QGEx - Bloco “B” –  3º PISO - SMU 

                              Brasília –DF 

                              CEP: 70630-901 

CONTRATADA: _________________________________    

  -------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

- Qualquer alteração neste contrato será feita por termo  aditivo e obedecerá as mesmas formalidades 

deste contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

- O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

19.1.Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a terceiros e 

multas que venham a serem aplicadas, conforme disposto no art 56, § 1º, da Lei nº 8.666/93, a Adjudi-

catária deverá apresentar até 5 (cinco)  dias úteis após a  assinatura do instrumento contratual,  a garan-

tia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato sob pena de 

rescisão contratual sem prejuízo das multas previstas, dentre as seguintes modalidades: 

d. seguro garantia, 

e. fiança bancária, 

f. caução em dinheiro ou título da dívida pública. 

19.2.O depósito de garantia de execução contratual deverá obedecer ao seguinte: 

c. Caução em dinheiro deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal; 

d. A garantia apresentada  deverá ter prazo de validade que abranja todo o prazo de execução do 

contrato.   

19.3.Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive de multas a-

plicadas,  a adjudicatária obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis contados da data em que for notificada pela DEC. 

19.4.Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência do contrato, a contratada deverá apresentar pror-

rogação do prazo de validade da garantia e/ou complementação da mesma, para o caso de utilização de 

fiança bancária ou seguro garantia. 

19.5. A contratada  deverá apresentar a garantia contratual no prazo máximo de 5 (cinco) dias uteis 

após a assinatura do contrato, sob pena de aplicaçao das multas prevista,  rescisão contratual e instau-

ração de processo administrativo. 

19.6.A garantia de execução contratual será liberada e restituída pela entidade de licitação após o tér-

mino da sua vigência. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ANEXOS 

- Constituem anexos deste contrato, dele fazendo parte integrante: 

20.1. A proposta da CONTRATADA, de _____ de ____de ______ 

20.2. Especificações técnicas;  

20.3.Notas de empenho 2013NE  __________         de ____    de _______________ 

20.4.Cronograma de entrega. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE 

- O DEC fará publicar no DOU o extrado do presente contrato, de acordo com o Art 61 da Lei 8666/93 

e Art 13 da IN Nr 08, de 04 Dez 98-MARE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

22.1 O prazo de vigência do presente contrato será a contar de sua assinatura até 

__________________ meses (prazo de entrega somado ao prazo de garantia de fábrica)  e eficácia na 

data da publicação no  DOU. 

22.2 O prazo de vigência supra rende-se aos aspectos de vigência das garantias. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – FORO  

- As questões decorrentes da execução deste contrato, que não possam ser dirimidas administrativa-

mente, serão processadas e julgadas na justiça federal, no foro da cidade de Brasília/DF, seção judiciá-

ria do Distrito Federal. 

E, por estarem justos e contratados, preparam este instrumento, em 03 (tres) vias de igual teor, para um 

só efeito, que depois de lido e achado conforme será  assinado pelas partes contratantes e duas teste-

munhas, para que produza os efeitos legais, comprometendo-se as partes contratantes a cumprir o pre-

sente contrato em todas as suas cláusulas. 

 

Brasilia-DF, _____ de___________ de 2013. 

 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS 

CPF:  

Ordenador de Despesas do DEC 

 

 

CPF:  

Representante da empresa ________ 

 

 

CPF:  

1ª Testemunha 

 

 

CPF:  

2ª Testemunha 

 


