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                                         MINISTÉRIO DA DEFESA 
                                          EXÉRCITO BRASILEIRO 
                             COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES 

 
 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  01/2018/COTER 
 

(Processo Administrativo nº 64322.002899/2018-82) 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o COMANDO DE OPERAÇÕES 
TERRESTRES (COTER), por meio do seu Pregoeiro, instituído pelo Boletim Interno Nº 090, de 17 de 
maio de 2017, autorizado pelo Senhor Ordenador de Despesas, Senhor Luiz Carlos Vieirasediado no 
Quartel-General do Exército, Bloco H, 4º Piso, Setor Militar Urbano, CEP 70630-901, Brasília-DF, 
realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 
do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 
31 de maio de 2005; do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto 2.271, de 7 de julho 
de 1997, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 
06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 
exigências estabelecidas neste Edital.  

 

Data da sessão..:  13 de  abril de 2018 (Sexta-feira) 
Horário...............:  09:30 horas (horário de Brasília) 
UASG.................: 160548 – Comando de Operações Terrestres - COTER 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual contratação de  pessoa 
jurídica  especializada   em   engenharia eletroeletrônica, para execução do serviço de  
manutenção preventiva e corretiva no conjunto de 07 (sete) nobreaks, potência 20 kVA, 
trifásicos, senoidais,  marca SMS, modelo  Sinus Double II DSP/Triph, incluindo o fornecimento e 
a troca dos bancos de baterias seladas, localizados no Comando de Operações Terrestres - 
COTER, com sede no Quartel General do Exército – Bloco H – 1º piso  - Setor Militar Urbano 
(SMU) - Brasília/DF - CEP 70.630-901, conforme condições, quantidades,  exigências, 
especificações e detalhamentos consignados no Anexo I deste Edital. 

 

1.2. A licitação será realizada em um único grupo, conforme tabela constante do Termo de 
Referência,  devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 
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2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES  

2.1.   O órgão gerenciador será o COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES - COTER 

2.2. Após encerrado o prazo para manifestação em participar da IRP 01/2018, não houve 
nenhum  Órgão interessado em participar deste certame. 

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão 
ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 
7.892, de 2013. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

3.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão 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. 

3.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente 
aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando 
as ocorrências ao órgão gerenciador. 

3.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços. 

3.7. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que 
solicitada pelo órgão não participante. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de “login” e senha pelo interessado. 

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

4.4. 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 


